
   abcdefgh 
 

Aan 
de voorzitter van de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal 
Binnenhof 21-23 
2513 AA  DEN HAAG 

Contactpersoon 

 
Datum 

 
Ons kenmerk 

DGP/MDV/U.04.00579 

Doorkiesnummer 

 
Bijlage(n) 

1 
Uw kenmerk 

 
Onderwerp 

Advies Hoezo Marktwerking? van de Raad van Verkeer en Waterstaat 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
Bijgevoegd ontvangt u het advies van de Raad voor Verkeer en Waterstaat “Hoezo 
Marktwerking?” Dit advies heeft de Raad op eigen initiatief opgesteld. De Raad 
onderzoekt daarin de processen van liberalisering, privatisering, verzelfstandiging en 
deregulering rond de hoofdinfrastructuur, met name rond wegen en spoorwegen. Het 
advies heeft als doel “om concrete beleidsadviezen aan te reiken voor toekomstige 
politieke besluitvorming met betrekking tot marktordening en het borgen van publieke 
belangen bij vitale transportinfrastructuren.” Het advies bevat een structuur waarmee dit 
complexe onderwerp inzichtelijker wordt en levert praktische handvaten voor de 
uitvoering van marktordeningtrajecten.  
 
Omdat het advies zowel op Economische Zaken als Verkeer en Waterstaat betrekking 
heeft geven wij u hierbij onze reactie op dit advies en lichten wij voor enkele concrete 
voorbeelden op het terrein van Verkeer en Waterstaat toe hoe hiermee om zal worden 
gegaan.  
 
Algemene reactie 
 
Het verheugt ons dat de Raad het thema marktwerking opgepakt heeft. Door zijn 
onafhankelijke zienswijze helpt hij ons om van de werkwijze uit het verleden te leren voor 
toekomstige trajecten. 
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Wij willen de Raad complimenteren met de helderheid waarmee dit complexe vraagstuk 
uiteen wordt gezet. De adviezen leveren een veelheid aan nuttige inzichten op die bij 
kunnen dragen aan een meer effectief marktordeningsbeleid. Dit zal zeker invloed hebben 
op de manier hoe we in de toekomst soortgelijke vraagstukken aanpakken. Ook kan het 
meer structuur brengen in politieke en maatschappelijke discussies. Graag sluiten wij ons 
aan bij de opvatting dat marktwerking niet een taak van het Rijk alleen is maar dat de 
marktpartijen zelf, regionale en locale overheden ook een belangrijke ordenende rol te 
vervullen hebben. 
 
Wat de inhoudelijke keuzes per sector aangaat, zijn we er nog niet. Het advies reikt wel 
een zeer bruikbare structuur aan maar geeft geen pasklare inhoudelijke oplossingen. De 
Raad biedt aan om op verzoek concreet advies te verstrekken voor de verschillende 
beleidsterreinen. Intussen heeft hij voor één deelonderwerp, de publieke belangen rond 
het openbaar vervoer, de daad al bij het woord gevoegd. Wij wachten het rapport 
daarover met grote belangstelling af en sluiten zeker niet uit om ook voor andere 
onderwerpen aanvullend advies te vragen. 
 
Het advies Hoezo Marktwerking? richt zich op de volgende aandachtsgebieden:  
 
• Marktwerking en vraagsturing 
• Explicitering en prioritering van publieke belangen 
• Het belang van effectief trajectmanagement 
• De wisselwerking met Europa 
• De balans tussen zelforganisatie en geïnstitutionaliseerd toezicht 
 
In dezelfde volgorde willen wij ingaan op de adviespunten. 
 
Marktwerking en vraagsturing 
 
De Raad adviseert om vooral de vraagkant te versterken. De Raad lijkt hierbij onderscheid 
te maken tussen echte marktwerking en het bevorderen van vraaggestuurd aanbod, daar 
waar echte marktwerking (nog) niet is te realiseren. Vrije marktwerking met goede 
mededinging is hierbij te beschouwen als de ultieme vorm van vraagsturing en dwingt 
aanbieders te luisteren naar de wensen van de klant. Waar vrije marktwerking niet 
mogelijk is kan via vormen van vraaggestuurd aanbod worden geprobeerd de aanbieder te 
prikkelen tot klantgerichtheid. Zoals de Raad in zijn advies aangeeft zijn er diverse vormen 
van vraaggestuurd aanbod, die kunnen verschillen voor de diverse lagen van een 
infrastructuurgebonden sector. Kenmerk van alle vormen is dat de (overheids-)aanbieder 
beter gaat luisteren naar de wensen van de klant. Dit uitgangspunt onderschrijven wij 
volledig. Waar mogelijk moeten de klanten kunnen kiezen en zo de aanbieders dwingen 
naar hun wensen te luisteren, omdat klanten met “hun voeten kunnen stemmen”. Waar 
dat niet mogelijk is zal moeten worden gekeken naar alternatieven hiervoor. De Raad 
adviseert meer indirecte vormen van vraagsturing zoals het organiseren van inkoopmacht 
of een klantenpanel. In dit verband willen wij melden dat als onderdeel van het Project 
Andere Overheid het kabinet laat onderzoeken waar mogelijkheden liggen voor de 
invoering van vraagsturing bij publieke diensten. 
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Voor het spoorvervoer is ‘bevorderen van vraagsturing’ op dit moment belangrijker dan 
‘overlaten aan marktwerking’. NS moet zich zoveel mogelijk op de reiziger richten en 
ProRail zoveel mogelijk op de vervoerders, precies zo als de Raad adviseert. Op dit 
moment zijn deze spoorpartijen nog teveel gericht op de overheid. Prijsbeleid kan hier ook 
een belangrijke rol bij spelen door de bekostiging in de spoorsector meer in lijn te brengen  
met de vrager-aanbieder relaties. Concreet betekent dit dat de vervoerders een belangrijk 
deel van de infrastructuurkosten via de gebruiksvergoeding aan ProRail betalen en de 
vervoerders voldoende vrijheid krijgen voor hun prijsstelling richting reizigers en verladers.  
 
In de situatie van gesubsidieerd regionaal OV werd met vraagsubsidiëring 
geëxperimenteerd in de aanname dat dit de krachtigste vorm van vraagsturing is. Daarbij 
ontvangt niet de vervoerder maar de klant de subsidie en kiest zelf het vervoer dat het 
best aan zijn wensen voldoet. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft twee 
proeven gedaan met de “Pionierskaart” in VINEX-wijken. Op basis daarvan is Verkeer en 
Waterstaat tot de conclusie gekomen dat vraagsubsidiëring als generiek instrument in dit 
geval niet effectief is gebleken voor het behalen van maatschappelijke doelen en dat 
regionaal maatwerk de meeste kansen biedt. 
 
Explicitering en prioritering van publieke belangen 
 
Het tweede aandachtspunt, de explicitering en prioritering van de publieke belangen rond 
de hoofdinfrastructuur, vinden wij bijzonder belangrijk. Het vaststellen van de te 
waarborgen publieke belangen moet aan het begin van elk ordeningstraject staan. Dit 
uitgangspunt is al eerder verwoord in de kabinetsnota Publieke Belangen en 
Marktordening (1999), het WRR-rapport Het borgen van publiek belang (2000) en het 
recente rapport De calculus van het publieke belang (2003) dat in opdracht van 
Economische Zaken en Financiën geschreven is. Wij delen de mening van de Raad dat met 
een nieuwe ordening niet alle publieke belangen in gelijke mate gediend kunnen worden 
want het gaat om zo uiteenlopende zaken zoals bijvoorbeeld het verminderen van 
geluidsoverlast en de betaalbaarheid van treinkaartjes. Dit vraagt om een prioritering. We 
moeten er in de toekomst explicieter over zijn om de processen goed te kunnen sturen en 
om later op de juiste effecten aangesproken te worden.  
 
Voor alle onderdelen van het openbaar vervoer zitten we in een fase van evaluatie, 
aanscherping of bijstelling van het beoogde marktordeningmodel. Rond het 
hoofdwegennet en de regionale bereikbaarheid liggen de ordeningsvraagstukken nog 
voor ons. Daarom lijkt het ons een goed moment om het advies van de Raad op dit punt 
op te volgen en expliciet de publieke belangen per sector aan de orde te stellen. De 
minister en staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat hebben de Raad gevraagd om dit 
aspect concreet uit te werken voor het onderwerp openbaar vervoer.  
 
Wisselwerking met Europa 
 
Wij zijn het van harte eens met de Raad dat we in Brussel pro-actief moeten opkomen 
voor de Nederlandse belangen. Brussel is niet iets dat ons ‘overkomt’, maar een te 
beïnvloeden factor. In reactie op de aanbeveling van de Raad om de interpretatieruimte 
van Europese regels maximaal te benutten willen wij benadrukken dat binnen de grenzen 
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die worden gesteld door Europese regels is geprobeerd de invoering van maatregelen af te 
stemmen op de specifieke Nederlandse omstandigheden. Dit mag echter geen afbreuk 
doen aan het principe van een ‘level playing field’ voor ondernemingen. 
 
Nederland heeft zich bijvoorbeeld afgelopen jaar in Brussel actief ingezet voor een 
spoedige totstandkoming van het Tweede Spoorpakket, dat beoogt tot een verdere 
harmonisering te komen op het gebied van spoortechniek en -veiligheid. Bovendien is 
getracht om de voorstellen zo goed als mogelijk te doen aansluiten bij de nieuwe 
Spoorwegwet. In het voorstel voor het Derde Spoorpakket heeft Nederland het stelsel van 
de Concessiewet personenvervoer per trein steeds als uitgangspunt gehanteerd. Ook op 
het terrein van Economische Zaken zijn diverse voorbeelden te benoemen van dossiers 
waarbij Nederland zich pro-actief opstelt zoals het voorzieningszekerheidbeleid in de 
energiesector, de modernisering van de mededingingswetgeving, de herziening van de 
consumentenverordeningen en de interne marktstrategie voor diensten. De minister van 
Economische zaken maakt zich daarnaast hard voor een snellere implementatie van 
Europese regelgeving. De achterstand die Nederland nu nog heeft dient zo spoedig 
mogelijk te worden weggewerkt. 
 
De Raad beveelt ook specifiek aan om in de discussie over het Groenboek van Diensten 
van Algemeen Belang tot een meer interdepartementale, beleidsinhoudelijke afstemming 
te komen. Bij de totstandkoming van de reactie van Nederland op dit Groenboek zijn 
diverse departementen inhoudelijk betrokken geweest. Daarnaast hebben diverse 
belangenorganisaties en adviesorganen uit heel Europa de mogelijkheid benut om op het 
Groenboek te reageren. De discussie over diensten van algemeen is echter nog niet ten 
einde en wij vinden het wenselijk dat de discussie hierover wordt voortgezet. Het 
Kenniscentrum voor Ordeningsvraagstukken zal dit jaar een interdepartementaal project 
starten over de wijze waarop de publieke belangen op en marktconforme wijze geborgd 
kunnen worden in concurrerende markten. De uitkomsten van dit project kunnen worden 
benut in de discussie over diensten van algemeen belang. Ook ten aanzien van de 
verordening publieke dienstcontracten en kwaliteit van dienstverlening volgt Verkeer en 
Waterstaat de ontwikkelingen in Europees verband. 
 
Effectief trajectmanagement 
 
Wij delen de conclusie van de Raad dat marktordeningtrajecten meestal te complex zijn 
om de verandering zonder tussenstappen door te voeren. We denken ook dat we meer 
dan tot nu toe moeten werken met scenario’s om zo beter te kunnen inspelen op 
mogelijke reacties in de vorm van strategisch gedrag van de (markt)partijen. Het 
Kenniscentrum voor Ordeningsvraagstukken rondt in het voorjaar van 2004 een 
onderzoek af naar het management van implementatietrajecten. De adviezen van de Raad 
zullen bij dat onderzoek betrokken worden. 
 
Bij implementatie van de nieuwe spoorwegwet en concessiewet speelt het managen van 
het traject al een zeer belangrijke rol. We kunnen makkelijk de gewenste eindsituatie 
beschrijven: een vraaggestuurde en klantgerichte spoorsector, professionele organisaties 
die goed samenwerken, een conditionerende overheid op afstand. De weg daar naartoe 
beschrijven blijkt een lastige opgave. Het gaat om een complex traject waarin organisaties 
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professionaliseren en migreren naar een andere vorm van aansturing door de overheid en 
daarbij tegelijkertijd hun prestaties moeten verbeteren. De minister van Verkeer en 
Waterstaat nodigt de Raad uit om verder mee te denken over de inrichting van een 
succesvol implementatietraject.  
 
In dit kader adviseert de Raad om het implementatietraject rond de aanbestedingen 
regionaal OV mogelijk te vertragen. Volgens de Raad dreigt het gevaar van te veel 
aanbestedingen in te korte tijd, met als gevolg te weinig gegadigden. Wij constateren dat 
de effecten van de marktordening in het personenvervoer (Wp2000) tot dusverre door 
vele partijen als positief zijn ervaren. Er is meer en kwalitatief beter openbaar vervoer 
gekomen tegen lagere kosten. De ingezette lijn zal worden voortgezet. Daarbij richt zich 
de minister van Verkeer en Waterstaat vooral op de belemmeringen die zich tot op heden 
voordoen, de verzelfstandiging van de gemeentelijke vervoerbedrijven en de personele 
consequenties bij overgang van de concessie tussen bedrijven. Ook de decentrale 
overheden kunnen een bijdrage leveren door bijvoorbeeld grote investeringen in 
infrastructuur of voertuigen voor hun rekening te nemen. Einde van dit jaar zal u een 
evaluatie van de aanbesteding van het regionaal OV worden gepresenteerd.  
 
Ook over marktwerking taxi ontvangt u nog voor de zomer een evaluatie. In tegenstelling 
tot de suggestie van de Raad heeft hier nog geen evaluatie plaats gehad en herkennen we 
de door de Raad genoemde bevindingen (bijvoorbeeld prijsstijging met een kwart) niet. 
Op basis van deze evaluatie kan het reeds in gang gezette bijstellen van de markt-
randvoorwaarden nog verder worden geoptimaliseerd. 
 
De balans tussen zelforganisatie en geïnstitutionaliseerd toezicht 
 
De Raad acht het van belang om, naast het bevorderen van zelforganisatie en zelfsturing, 
tegelijkertijd ook de positie van de toezichthouders te versterken. Indien toezicht gewenst 
is, dan moet de toezichthouder tijdig ingericht en adequaat toegerust zijn, zeker bij 
veranderingsprocessen. Dit belang wordt door ons volledig onderkend. De Raad beveelt 
aan te onderzoeken of toezichthouders in infrastructuurgebonden sectoren met behoud 
van het primaat van de politiek tijdens het veranderingstraject ruimere bevoegdheden 
kunnen krijgen. Terecht noemt de Raad dit een fundamenteel politiek-bestuurlijk 
vraagstuk, dat direct raakt aan de invulling van de ministeriele verantwoordelijkheid en 
democratische controle. In de beantwoording van de motie Heemskerk over positie en 
functioneren van (markt)toezichthouders zal de minister van Economische Zaken hierop 
uitgebreid ingaan. Ook het voorkomen van versnippering van het markttoezicht of van 
het onbedoeld ontstaan van een toezichthoudereconomie, waar de Raad op wijst, zal 
hierin aan de orde komen. Voor het zomerreces wordt de beantwoording aan de Tweede 
Kamer toegezonden. 
 
Daarnaast beveelt de Raad aan om meer gebruik te maken van de mogelijkheden van 
zelforganisatie en zelfregulering. Wij onderschrijven deze stelling. Recente rapporten, 
opgesteld in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken geven meer inzicht in de 
mogelijkheden voor met name zelfregulering en de condities waaronder zelfregulering kan 
worden toegepast. 
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In het advies wordt als voorbeeld de situatie rond het spoor genoemd. De minister van 
Verkeer en Waterstaat is het eens met de Raad dat voor het spoor meer aandacht moet 
komen voor een optimale en bedrijfsmatige exploitatie van de infrastructuur met minder 
tussenkomst van de overheid. In het verleden heeft de nadruk te weinig gelegen op 
zelfregulering binnen de spoorsector. De nieuwe spoorwetgeving (Concessiewet en 
Spoorwegwet), die vorig jaar is vastgesteld en momenteel geïmplementeerd wordt, 
beoogt hierin de balans te herstellen door de relatie tussen beheerder en vervoerders en 
tussen vervoerders en consumenten te versterken. Nader zal worden bezien in hoeverre 
hier tot zelforganisatie geprikkeld kan worden. 
 
Ook voor het regionale busvervoer is het gewenst dat het zelforganiserend vermogen nog 
beter wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld de afstemming van het vervoer tussen de aan 
elkaar grenzende vervoersregio’s. Overheden kunnen voor advies over dit soort vragen 
terecht bij het Centrum voor vernieuwing van het openbaar vervoer (CVOV). 
 
In het kader van het Programma Andere Overheid wordt gepoogd om op een aantal 
concrete beleidsterreinen meer gebruik van zelfregulering te maken. De ervaringen die 
hiermee worden opgedaan, zullen breed uitgezet worden. 
 
Rol van het parlement 
 
De Raad besteedt tenslotte ook aandacht aan uw rol bij nieuwe marktordeningtrajecten. 
In het laatste hoofdstuk staat een reeks vragen die Kamerleden aan ministers kunnen 
stellen om ons scherp te houden. Of dit de juiste vragen zijn, laten wij graag aan het 
oordeel van de Kamer over. Wij hopen niettemin dat we met dit advies van de Raad voor 
Verkeer en Waterstaat samen het beleid rond marktwerking in infragebonden sectoren 
nog effectiever kunnen maken. 
 
Hoogachtend, 
 
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 
 
 
 
 
Karla Peijs 
 
 
DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, 
 
 
 
 
 
 
mr. L.J. Brinkhorst 
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