
Inleiding 
Vandaag delen wij met u hoe NS de slachtoffers en directe nabestaanden van de 
terreur van de bezetter tegemoet willen komen vanwege de rol die NS in de Tweede 
Wereldoorlog gespeeld heeft in de zuiveringsoperatie van de bezetter door het 
transport naar vernietigingskampen. 
 
Op basis van het rapport van de Commissie Cohen willen wij nu een gebaar maken 
naar direct betrokkenen.  
 
Bedanken 
De vraag hoe NS met het oorlogsverleden om moet gaan is en blijft een ingewikkelde 
vraag. In de eerste plaats wil ik alle leden van de Commissie daarom bedanken voor 
het werk wat zij verzet heeft bij het schrijven van dit advies en wat zij nog gaat 
verzetten bij het uitvoeren van de regeling. Wij waarderen het zeer dat zij met grote 
snelheid maar ook met de vereiste zorgvuldigheid tot dit advies is gekomen. 
 
Daarnaast wil ik de heer Salo Muller bedanken. Hij heeft ons als NS aangesproken en 
scherp gehouden en tegelijkertijd ruimte geboden om na te denken over een goede 
manier waarop een individuele tegemoetkoming kan worden vormgegeven.  
 
Adviezen 
Graag loop ik met u de adviezen van de Commissie door.  
 
Advies: belanghebbenden 
De Commissie heeft de opdracht gekregen te kijken hoe NS op morele gronden over 
kan gaan tot individuele vergoedingen. Het gaat hierbij om een tegemoetkoming aan 
hen die het meest direct door het handelen van NS getroffen 
 zijn. Dit zijn diegenen die door NS in opdracht van de bezetter in Nederland zijn 
getransporteerd in treinen met als uiteindelijke bestemming vernietigingskampen in 
het buitenland. Dit transport vond plaats om hen als bevolkingsgroep uit te roeien. 
 
De Commissie adviseert een tegemoetkoming aan overlevenden van deze 
transporten, weduwen, weduwnaars en kinderen. De Commissie adviseert NS om de 
kring van gerechtigden ruim te nemen. Het gaat dus om kinderen die voor, tijdens én 
na de oorlog geboren zijn en weduwen en weduwnaars die voor, tijdens én na de 
oorlog zijn getrouwd met hen die zijn weggevoerd. Wij nemen dit voorstel over. 
 
Advies: hoogte bedrag 
Naar schatting bedraagt het totale bedrag dat hiermee gemoeid is enkele tientallen 
miljoenen euro’s. Naar schatting komen enkele duizenden personen voor de 
tegemoetkoming in aanmerking, waaronder naar schatting 500 overlevenden. De 
Commissie adviseert om voor deze groepen verschillende bedragen te hanteren. Wij 
nemen dit advies over, ons realiserend dat elk geldbedrag per definitie het 
persoonlijk leed nooit wegneemt.  
Daarbij is het goed om te vermelden dat wij in gesprek zijn met de Belastingdienst 
om deze tegemoetkomingen niet fiscaal te belasten. Het behoeft geen toelichting 
dat dat wat ons betreft niet passend zou zijn. Daarnaast mag het niet zo zijn dat de 
tegemoetkoming andere uitkeringen in gevaar brengt.  
 
Advies: historisch onderzoek rol van NS 
De Commissie adviseert NS tevens een historisch onderzoek in te stellen naar haar rol 



gericht op de transporten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wij hebben in het 
verleden veel initiatieven om te leren van het verleden gesteund, en zullen dit in de 
toekomst blijven doen.  
 
Sinds de oorlog is er vaker onderzoek verricht naar het handelen van NS tijdens de 
oorlog zoals in de Parlementaire Enquête of door de ZuiveringsCommissie. Ook zijn 
er veel publicaties verschenen en tentoonstellingen gemaakt over het onderwerp als 
ook onderzoeken naar gedaan in binnen- en buitenland.  
 
Drie gerenommeerde onderzoekers hebben de afgelopen jaren onderzoek gedaan 
naar de rol van NS in de Tweede Wereldoorlog. Daarbij hebben zij hulp gekregen van 
NS, onder meer door volledige toegang te verlenen tot archieven van NS. In 
september verschijnt deze publicatie. Dit zal ongetwijfeld een aanvulling zijn op wat 
wij nu weten. NS staat open om daarna te bezien in hoeverre in de toekomst 
aanvullend onderzoek nieuwe inzichten op kan leveren.  
 
Advies: collectieve uiting van erkenning 
Wij realiseren ons dat er ook groepen zijn waar wij nooit aan tegemoet kúnnen 
komen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ongeveer 20.000 getransporteerde en 
vermoorde kinderen. Zij hebben nooit een kans gehad om hun leven vorm te geven, 
of en gezin te stichten. Als wij kijken naar onze eigen kinderen en kleinkinderen en 
denken aan deze groep, zien we de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog en de 
Holocaust in zijn volle omvang. 
 
NS heeft de afgelopen decennia, vaak in samenspraak met organisaties van 
oorlogsgetroffenen, regelmatig aandacht besteed aan het collectief herdenken, eren, 
en leren van het leed dat zovelen in de Tweede Wereldoorlog is aangedaan. De 
Commissie adviseert NS te overwegen of en op welke manier er een collectieve uiting 
van erkenning kan komen voor de grote groep getransporteerden waarvan geen 
nabestaanden meer aanspraak op een individuele tegemoetkoming kan maken. Dit 
advies beschouwen wij als een aansporing en ondersteuning om ons beleid voort te 
zetten en kracht bij te zetten. 
 
Ondanks de inspanningen van NS om de Tweede Wereldoorlog collectief te 
herdenken bleef het gevoel bij betrokkenen dat een individuele tegemoetkoming van 
het leed wat hen is aangedaan ontbrak. In dat morele plichtsbesef zal NS uitvoering 
geven aan dit advies.. 
 
Graag zou ik willen eindigen met de laatste zinnen van een gedicht van Hanny 
Michaelis dat ook in de vertrekhal van station Utrecht Centraal hangt. 
 
Maar altijd rijdt de trein 
terug naar het lege perron 
van een dag zonder jou 


