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Voorwoord  
Dit rapport bevat de resultaten van een voorstudie, uitgevoerd door de Raad voor 
Verkeer en Waterstaat, naar de relatie tussen marktordening en publieke belangen rond 
vitale transportinfrastructuren en daaraan gerelateerde diensten. De hier gepubliceerde 
voorstudieresultaten zullen dienen als een van de bouwstenen voor gerichte adviezen 
die de raad in het najaar van 2003 over dit onderwerp zal uitbrengen. 
 
Vrijwel dagelijks lezen we in de kranten sombere berichten over de prestaties van de 
verzelfstandigde Nederlandse Spoorwegen, over de op gang komende marktwerking in 
de energiesector of mogelijk dreigende faillissementen in de kabelsector. Het gaat in al 
deze gevallen om 'vitale transportinfrastructuren' waarover personen of goederen 
worden vervoerd, dan wel gas en elektriciteit, of geluid, beeld en data. Wie kennis 
neemt van deze berichten, krijgt al gauw de indruk dat deze vitale diensten en 
infrastructuren aan de markt worden overgelaten zonder dat voldoende rekening wordt 
gehouden met de belangen van de consumenten, of met het publieke belang in 
bredere zin. 
 

 

 

De grote aandacht voor veranderingen in de marktordening rond vitale 
transportinfrastructuren is verklaarbaar. Goed functionerende voorzieningen voor 
verkeer, vervoer en communicatie zijn immers essentieel voor onze moderne manier 
van leven. Het is daarom van belang dat over dit onderwerp op een gestructureerde en 
gefundeerde manier wordt gediscussieerd. Om in deze behoefte te voorzien heeft de 
Raad voor Verkeer en Waterstaat de problematiek van marktordening en publieke 
belangen rond vitale transportinfrastructuren in zijn adviesprogramma opgenomen. Om 
een goed beeld te krijgen van de beleidsthema’s die hierbij spelen, heeft de Raad eerst 
een voorstudie uitgevoerd, ondersteund door een team onder leiding van prof. Mark 
van Twist, directeur van Berenschot Procesmanagement.  
 
Het in deze voorstudie ontwikkelde analysekader stelt ons in staat de veranderingen in 
de marktordening rond transportinfrastructuren beter te begrijpen, inclusief de daarbij 
vaak optredende ongewenste neveneffecten. De analyse maakt duidelijk dat een goed 
tekentafelontwerp daarbij heel belangrijk is, maar dat daarnaast ook veel meer 
aandacht nodig is voor het veranderingsproces zelf. Juist in de overgangsfase naar een 
nieuwe ordening stuiten we op onvoorziene problemen, die niet zelden aanleiding zijn 
tot paniekreacties. Door de mogelijke reacties van betrokken partijen vooraf beter in te 
schatten, kunnen we komen tot een betere beheersing van risico’s en tot beter 
afgewogen reacties op ongewenste ontwikkelingen. 
 
De Raad voor Verkeer en Waterstaat zal in zijn advies, dat nu wordt voorbereid, de 
analyse uit de voorstudie verfijnen en vertalen in algemene beleidsaanbevelingen. 
Verder zal de Raad voor enkele sectoren – we denken hierbij in elk geval aan het spoor 
en aan de weg – specifieke beleidsvoorstellen doen.  
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De Raad zal bij de advisering nauw samenwerken met de Algemene Energieraad. Deze 
raad heeft de afgelopen tijd onderzoek verricht naar marktwerking rond de 
energiesectoren. Beide raden zullen bij de verdere advisering intensief gebruik maken 
van elkaars kennis en ervaringen. De adviezen van beide raden zullen in het najaar van 
2003 verschijnen. 
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Deel 1 
 

Samenvatting 
 

 

 

 



 



 

1 Inleiding  
 
Transport is in de huidige samenleving een zaak van nauwelijks te overschatten belang. 
Mensen en goederen verplaatsen zich steeds vaker en over steeds grotere afstanden. 
Het transport van data, beeld en geluid vertoont zowel naar aard als omvang een 
ongekende toename. Ook voor het gebruik van energie en drinkwater is transport 
nodig.  
De afgelopen decennia zijn  in de organisatie en ordening van deze vitale vormen van 
transport grote veranderingen opgetreden. Klassieke nutsvoorzieningen, veelal door 
overheidsinstanties beheerd, hebben plaatsgemaakt voor uiteenlopende 
beheersvarianten van publiek-private of volledig private aard. Grote, centraal 
aangestuurde instanties zijn veelal opgeknipt in kleinere eenheden met een specifieke 
taakstelling en een zekere zelfstandigheid. 
Er bestaat een grote maatschappelijke aandacht voor deze veranderingen in 
marktordening en voor de manier waarop publieke belangen daarbij worden geborgd. 
In de media worden op dat punt veel problemen gemeld. Maar hangen die problemen 
samen met de wijze waarop de markt is geordend? En zo ja, op welke manier? In veel 
gevallen blijft dat onduidelijk of is de gevolgde redenering niet volledig. 

 

 

De Raad voor Verkeer en Waterstaat meent dan ook dat er dringend behoefte bestaat 
aan een gefundeerde discussie over marktordening en publieke belangen rond vitale 
transportinfrastructuren. Daarbij acht de Raad de volgende constateringen van belang: 
• de discussie rond marktordening en publieke belangen is zeer actueel 
• deze discussie wordt tot nu toe gevoerd aan de hand van incomplete en onjuiste 

beelden 
• er is sprake van tweeslachtigheid in het overheidsbeleid 
• er is sprake van polarisatie van standpunten 
• er bestaat weinig aandacht voor het karakter van de overgangsfase waarin de 

marktordening rond vitale transportinfrastructuren verkeert 
• het ontbreekt op dit moment aan een samenhangend analysekader 
 
Om over deze problematiek met meer vrucht te kunnen discussiëren, is een ordenend 
analytisch model nodig, aan de hand waarvan (zowel positieve als negatieve) 
ervaringen met uiteenlopende marktbenaderingen beter te begrijpen zijn. Dit 
samenhangend analysekader moet sectoroverstijgend zijn: het moet ons in staat stellen 
typerende overeenkomsten en verschillen te duiden tussen en binnen 
transportinfrastructuren en daaraan gerelateerde diensten. Daarmee komt vervolgens 
de mogelijkheid in zicht om op een meer gefundeerde manier van gedachten te 
wisselen over de belangrijke beleidsthema’s van dit moment, zoals vervlechting en 
ontvlechting, de toekomst van overheidsbedrijven, internationalisering, 
toegangsregulering en capaciteitsmanagement.  
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De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft in dat licht besloten een voorstudie uit te 
voeren naar de marktordening rond transportinfrastructuren, met speciale aandacht 
voor de borging van publieke belangen. Het doel van deze voorstudie was drieledig: 
 

• ontwikkelen van een samenhangend analysekader ter beoordeling van de relatie 
tussen marktordening en publiek belang rond vitale transportinfrastructuren 

• toetsen van dit analysekader op bruikbaarheid in een viertal ‘critical cases’ 
• opsporen van belangrijke gemeenschappelijke patronen en algemene 

beleidsthema’s 
 
Er zijn verschillende typen transportinfrastructuur te onderscheiden. Onderstaande 
tabel geeft een overzicht van deze typen en van de toedeling van de bijbehorende 
publieke verantwoordelijkheden naar departementen.  
 

Type 
transportinfrastructuur 

Voorbeelden Verantwoordelijk 
departement 

fysiek transport van 
personen en goederen 

(‘traditionele infrastructuren’) 

weg-, spoor-, water-, 
lucht-, 
buisleidingentransport 

ministerie van V&W 

(digitaal) transport van 
data, beeld en geluid  

(‘nieuwe infrastructuren’) 

telefoon, kabel, datanet, 
ether-radio en ether-tv, 
glasvezel/breedband 

ministerie van EZ  

(V&W was verantwoordelijk tot 
medio 2002) 

transport t.b.v. klassieke 
nutsvoorzieningen 

(‘nutsinfrastructuren’) 

elektriciteit, gas, drink- en 
afvalwater 

ministerie van EZ  

(water in samenwerking met 
VROM ) 

 

 
Per medio 2002 is de beleidsverantwoordelijkheid voor de “nieuwe transport 
infrastructuren”, voor telecommunicatie, e.d. overgegaan van de minister van Verkeer 
en Waterstaat naar de minister van Economische Zaken. Ten behoeve van deze 
voorstudie zijn daarom sectoren en ‘critical cases’ geselecteerd uit de ‘traditionele 
transportinfrastructuren’ die ook na medio 2002 tot het werkterrein van het Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat zijn blijven behoren: het fysiek vervoer van personen en 
goederen per spoor, door de lucht, over water en over de weg. Onder ‘critical cases’ 
verstaan we hier bijzondere situaties in de ontwikkeling van sectoren, die een keerpunt 
markeren. Critical cases zijn interessant omdat ze een kristallisatiepunt vormen van 
lastige afwegingen en doorslaggevende keuzes.  
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2 Het samenhangend analysekader 
 
 
Het samenhangend analysekader bestaat uit een drietal invalshoeken die elkaar in 
hoge mate aanvullen. Om de ordening van markten en de borging van publieke 
belangen met vrucht te bestuderen, moeten we deze invalshoeken dan ook gelijktijdig 
en in samenhang bezien. 
  
De drie invalshoeken zijn: 
• dimensioneringsmodel  
• lagenmodel 
• praktijktoets 
 

2.1 Dimensioneringsmodel  

 

 

De afgelopen decennia is in de sectoren die zich bezighouden met 
transportinfrastructuur een beweging in gang gezet die wordt aangeduid met termen 
als liberalisering, deregulering en privatisering. Deze begrippen worden nogal eens met 
elkaar verward, maar hebben ieder een eigen betekenis. Ze zijn te beschouwen als 
aanduidingen van drie marktordeningdimensies met daaraan gekoppelde 
beleidsambities: 
• Liberalisering staat voor het vrijmaken en openstellen van markten, met als 

beoogd uitvloeisel een beweging naar meer concurrentie. Liberalisering is daarmee 
een verandering op de marktdimensie: monopolie-concurrentie. 

• Deregulering duidt op het wegnemen van regels die mogelijk een barrière vormen 
voor het eigen initiatief en ondernemerschap van bedrijven. Deregulering behelst 
een verandering op de sturingsdimensie: autonomie-regulering. 

• Privatisering vindt plaats wanneer de overheid het eigendom van bedrijven afstoot 
naar de markt. Privatisering betreft een verandering op de organisatiedimensie: 
publiek-privaat .Privatisering wordt vaak verward met verzelfstandiging: het op 
afstand van de politiek plaatsen van een overheidsbedrijf. Hiermee treedt geen 
verandering op in de organisatiedimensie publiek-privaat. Een verzelfstandigde 
overheidsdienst blijft gewoon publiek. 
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  Ordeningsdimensies

 
 
Wanneer ze in samenhang worden beschouwd, geven deze drie dimensies een eerste 
beeld van de ordening van de markt en van de partijen die daarin functioneren. Aan de 
hand daarvan kan ook worden beschreven en beoordeeld welke veranderingen in de 
marktordening hebben plaatsgevonden.  
 

2.2 Lagenmodel 

Bij iedere transportinfrastructuur kunnen lagen of deelmarkten worden onderscheiden, 
die elk een andere positie kunnen innemen op de genoemde ordeningsdimensies. Voor 
een zinvolle beschrijving en beoordeling van ontwikkelingen in de ordening van 
markten kunnen we daarom niet volstaan met het dimensioneringsmodel, maar 
moeten we de dimensies koppelen aan een lagenmodel. Het model dat wij in deze 
voorstudie hanteren, is mede ontleend aan eerder ontwikkelde lagenmodellen voor 
verkeer en vervoer. 
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  Lagenmodel

 

 

 
Het model heeft een functionele opbouw en bestaat uit vier basislagen die betrekking 
hebben op verschillende dienstenniveaus:  
• De fysieke infrastructuur functioneert als drager of geleider van voertuigen.  
• Daarboven bevindt zich de laag van verkeersdiensten. Het gaat daarbij om het 

reguleren of routeren van verkeersstromen.  
• De laag van de vervoersdiensten heeft betrekking op het verplaatsen van 

goederen of personen via carriers (voertuigen).  
• Tot slot kunnen er toegevoegde waarde diensten zijn, die op een of meer van 

de andere lagen waarde toevoegen aan het geleverde product, zoals radio-
verkeersinformatie, routeplanningssystemen en mobiliteitsadviezen. 

De hier genoemde voorbeelden komen uit de wereld van het vervoer van personen 
en/of goederen. Het lagenmodel is echter evenzeer van toepassing op andere 
infrastructuurgebonden sectoren, zoals energie, drinkwater, de kabel, internet, e.d. 
 
In het model zijn verder de lagen vraag en aanbod toegevoegd. Daartoe zijn alle 
diensten te rekenen die door partijen worden aangeboden, maar die niet logischerwijs 
tot een van de vier basislagen behoren.  
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In de beleidsdiscussies die zich momenteel rond verschillende transportsectoren 
afspelen, kan het in aanmerking nemen van deze gelaagdheid verhelderend werken. 
Op het eerste gezicht lijken vraagstukken zich vaak te beperken tot een enkele laag. In 
feite blijken ze meestal juist samen te hangen met verbindingen en vervlechtingen 
tussen lagen, die zijn ontstaan doordat sommige partijen op meerdere dienstenniveaus 
actief zijn. 
 

2.3 Praktijktoets 

Naast de dimensies en de lagen is de praktijktoets van belang. Een analyse van de 
marktordening rond transportinfrastructuren kan zich niet beperken tot een 
tekentafelbeschouwing van de uiteindelijk te bereiken ordening. De ervaring leert dat 
het doorvoeren van wijzigingen in de marktordening veel meer vraagt dan een goed 
doordacht ontwerp van het eindbeeld. Onder invloed van tactisch handelen, weerstand 
bij gevestigde partijen en voortdurend veranderende politieke en maatschappelijke 
opvattingen, kunnen fricties optreden, die in de weg staan aan het bereiken van de 
economisch optimale situatie die op papier beoogd werd.. 
Een onderzoek naar de ordening en ontwikkeling van transportinfrastructuren en 
daaraan gerelateerde diensten vraagt om gerichte aandacht voor dit soort aspecten. De 
veelheid aan betrokken partijen en belangen maakt het nodig het veranderingsproces 
zelf in de analyse te betrekken.  
Twee nuttige hulpmiddelen daarbij zijn:  
• een effectenmatrix  
• een barrièremodel. 

 
Aan de hand van de effectenmatrix kan duidelijk worden gemaakt dat het optreden 
van marktpartijen naast bedoelde en gewenste effecten ook onbedoelde en 
ongewenste uitwerkingen heeft. Zeker bij ingrijpende veranderingen - zoals op de 
dimensies publiek-privaat, monopolie-concurrentie en autonomie-regulering - zullen 
partijen welhaast onvermijdelijk overgaan tot tactisch handelen. De effecten van 
tactisch handelen kunnen al dan niet voorzien en al dan niet gewenst zijn. Voor een 
juiste beoordeling van veranderingen in marktordening is het onderscheiden van deze 
uiteenlopende effecten onmisbaar. 
Hieronder volgt een voorbeeld van een effectenmatrix met betrekking tot het sluiten 
van een prestatiecontract tussen NS Reizigers en het rijk.  
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 Effectenmatrix

Effecten van
prestatiecontract
tussen NS en rijk

Voorzien Onvoorzien

Gewenst

Bijvoorbeeld:
Meer treinen rijden op
tijd

Bijvoorbeeld:
Overheid krijgt veel
informatie over het
(dis)functioneren van de
markt

Ongewenst

Bijvoorbeeld:
• afschuifmechanismen:

NS Reizigers en rijk
geven elkaar de schuld
van het ontstaan van
vertragingen

Bijvoorbeeld:
• NS Reizigers laat

ongestraft treinen
uitvallen

 

 

 
 
 

Een tweede hulpmiddel bij de praktijktoets is het barrièremodel. Daarbij wordt het 
tactisch handelen van partijen weergegeven in de vorm van een reeks barrières die 
worden opgeworpen om andere partijen dwars te zitten en de eigen belangen zeker te 
stellen. Bij beleidsvoornemens, bijvoorbeeld inzake de toegang van nieuwe partijen tot 
een bestaande infrastructuur, wordt vaak een serie barrières zichtbaar: 
• Bij vraagstukken van toegang zal de gevestigde partij zich veelal eerst beroepen op 

technische barrières: ‘Het is technisch niet mogelijk’. Of: ‘Er is te weinig capaciteit 
over.’ 

• Als vervolgens moet worden vastgelegd hoe die toegang concreet gestalte kan 
krijgen, worden al snel bestuurlijke barrières in de strijd geworpen: 'Past dit in het 
beleid?' Of: 'Is dit wel afgesproken?' Er moet een compromis worden uitgedokterd 
dat recht doet aan de belangen van partijen - over het algemeen een tijdrovend 
proces. 

• Vervolgens kunnen economische barrières in zicht komen. Daarbij moet worden 
bepaald welke vergoeding een nieuwe toetreder moet betalen voor toegang tot en 
gebruik van de infrastructuur.  

• Ten slotte volgt de strijd om de juridische barrières, waarbij de advocaten van de 
verschillende partijen de zaak ‘dichttimmeren’. 
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Wanneer barrières worden opgeworpen, leidt dat onherroepelijk tot onderhandelingen 
tussen gevestigde partijen, nieuwkomers, overheden en anderen, en daardoor vaak tot 
procesvertragingen. De gevestigde partijen hebben er belang bij deze 
onderhandelingen zo lang mogelijk te laten duren, omdat zij over het algemeen niet 
gebaat zijn bij verandering. De onderstaande figuur geeft de barrières, die zo 
kenmerkend zijn voor de veranderingsprocessen in de transportinfrastructuren, weer 
als achtereenvolgende horden. 

 

  Barrières
‘Past  de afspraak binnen de 
juridische kaders?’

Juridische barrières

Economische barrières
‘Welke vergoeding is redelijk?’

Bestuurlijke barrières
‘Past dit  wel in het  gevoerde beleid?’
‘Raakt dit  eerder gemaakte afspraken?’

Technische barrières
‘ Is het  technisch wel mogelijk?’
‘ Is er wel voldoende capaciteit  over?’

 
De praktijktoets is in de voorstudie gehanteerd als een vorm van ex-post evaluatie: met 
behulp van de effectenmatrix en het barrièremodel wordt bezien welke situaties zich in 
de praktijk hebben voorgedaan en welke effecten daaruit zijn voortgevloeid.  
Maar de praktijktoets kan ook het karakter hebben van een ex-ante evaluatie. 
Natuurlijk kunnen onvoorziene effecten vooraf niet in kaart worden gebracht, maar wel 
kan de kans worden vergroot dat nu nog onvoorziene effecten tijdiger worden 
voorzien. Dan kan bijvoorbeeld een beleidsvoornemen worden aangevuld met de 
arrangementen die nodig zijn om ongewenste effecten te voorkomen. Hetzelfde geldt 
voor het barrièremodel: wie een veranderingstraject vooraf doordenkt op basis van de 
vier barrières, zal het tactisch handelen van partijen beter kunnen inschatten. 
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2.4 Toegevoegde waarde van dit analysekader 

Deze voorstudie is niet het eerste onderzoek naar vraagstukken rond privatisering, 
liberalisering en deregulering. Belangrijke publicaties op dit gebied zijn bijvoorbeeld 
het WRR-rapport ‘Het borgen van publiek belang’ en de EZ-nota’s ‘Publieke belangen 
en marktordening’ en ‘Overheid en netwerksectoren’. Wat is de toegevoegde waarde 
van het samenhangend analysekader dat wij in deze voorstudie hebben ontwikkeld?  
Verschil met de andere rapporten is in de eerste plaats dat de drie 
marktordeningsdimensies (publiek-privaat, monopolie-concurrentie en autonomie-
regulering) samenhangend en gelijktijdig worden gepresenteerd. Tegelijk worden bij 
iedere transportinfrastructuur meerdere lagen onderscheiden, met dien verstande dat 
de dimensies voor elk van die lagen volstrekt anders ingevuld kunnen of moeten 
worden.  

 

 

Ten slotte wordt in veel andere rapporten vooral aandacht besteed aan de optimale 
eindbeelden die voor de ordening van de sectoren worden nagestreefd. In het 
samenhangend analysekader wordt ook aandacht gevraagd voor het proces daar 
naartoe. Deze overgangsfase gaat in de hier besproken sectoren gepaard met de 
ontvlechting van voormalige overheidsorganisaties en de ontwikkeling van nieuwe 
markten. Dat zijn ingrijpende veranderingen, die zich bovendien afspelen in een 
gecompliceerd krachtenveld met tal van partijen die op verschillende lagen hun eigen 
doeleinden nastreven. In zo'n situatie doen zich allerlei ongewenste en onbedoelde 
effecten voor, worden betrokkenen met barrières geconfronteerd, en kan tactisch 
handelen aanleiding geven tot ontwikkelingen die op de tekentafel niet waren 
voorzien. 
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Intermezzo 'Borging' van publieke belangen bij transportinfrastructuren 
 
'Borgen' heeft de betekenis van zekerstellen of waarborgen dat maatschappelijke 
waarden die van publiek belang worden geacht , ook werkelijk worden gerealiseerd. 
Het is aan de overheid om, eventueel in samenspraak met anderen, te bepalen welke 
publieke belangen moeten worden geborgd. Soms worden die publieke belangen al 
deels door de maatschappij en de betrokken ondernemingen zelf geborgd. Voor 
belangen die niet of onvoldoende zijn geborgd, moet de overheid vaststellen op welke 
manier de borging gestalte kan krijgen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van 
uiteenlopende mechanismen: regelgeving, toezicht, introductie van 
concurrentieprikkels, concessieverlening gekoppeld aan gunningcriteria, 
aandeelhouderschap in ondernemingen. 
 
Bij het borgen van publieke belangen rond vitale transportinfrastructuren gaat het in 
eerste instantie om bereikbaarheid, betaalbaarheid en betrouwbaarheid. In het 
spoorvervoer kan, c.q. kon, daarbij worden gewezen op subsidiëring van de treintaxi 
en van onrendabele spoorlijnen (bereikbaarheid), op regelgeving die de jaarlijkse 
prijsstijging van het treinkaartje aan banden legt (betaalbaarheid) en op het 
prestatiecontract waarin afspraken zijn gemaakt aangaande punctualiteit 
(betrouwbaarheid). Publieke belangen die gerelateerd zijn aan deze drie 
basisbelangen, zijn onder meer: kwaliteit, toegankelijkheid, milieu, keuzevrijheid, 
transparantie, solidariteit en universele dienstverlening. 
 
Dat laatste belang wordt bij traditionele transportinfrastructuren over het algemeen 
van groot politiek gewicht geacht, en roept ook altijd veel discussie op. Universele 
dienstverlening houdt in dat iedereen gebruik moet kunnen maken van vervoer. 
Redenering daarbij is dat verplaatsing wordt aangemerkt als een maatschappelijke 
basisvoorziening en daarom voor de gehele samenleving toegankelijk moet zijn. Ook de 
spreekwoordelijke 'weduwe uit Appelscha' moet over vervoermogelijkheden beschikken 
om op bezoek te gaan bij haar kleinkinderen elders in het land.  
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3 Analyse van critical cases  
 
Is het samenhangend analysekader bruikbaar in concrete praktijksituaties? Om op deze 
vraag een antwoord te krijgen, hebben wij het analysekader getoetst aan een viertal 
'critical cases'. Het gaat daarbij om bijzondere situaties in de ontwikkeling van sectoren 
- situaties die een keerpunt markeren en een kristallisatiepunt vormen van lastige 
afwegingen en keuzes.  
 
Voor deze voorstudie hebben wij de volgende vier sectoren en daarbij horende critical 
cases geselecteerd: 
 
Sector Critical case 
spoor prestatiecontract tussen rijk en NS Reizigers 
luchthavens en luchtvaart nieuw stelsel geluidshinder 
water (havens en vaarwegen) oprichting Mainport Holding Rotterdam N.V. 
weg afwegingskader ‘Samen werken aan de weg’ 
 

 

 

Bij de sectoren 'spoor', 'lucht' en 'water' worden bestaande praktijksituaties 
beschreven en beoordeeld. Bij de sector ‘weg’ is ervoor gekozen een blik te werpen op 
toekomstige vormen van (privaat) wegbeheer, en niet op een case uit het verleden. Als 
critical case beschrijven en beoordelen we daarom het afwegingskader ‘Samen werken 
aan de weg’. Dit afwegingskader voor publiek-private samenwerking op het terrein van 
weginfrastructuur in 2002 is ontwikkeld in opdracht van het Kenniscentrum PPS van het 
ministerie van Financiën. 
 
Hieronder presenteren wij twee clusters van inzichten, voortkomend uit vergelijking 
tussen cases. Het samenhangend analysekader bewijst daarbij zijn nut als methode om 
'pijnpunten' in de ordening aan te wijzen. 
 

3.1 Vervlechting van activiteiten binnen één organisatie  

Verschillende van de geselecteerde critical cases kenmerken zich door het niet of 
onvoldoende functioneren van concurrentie en/of door een gebrekkige borging van 
publieke belangen. Bij nadere analyse blijken deze problemen in veel gevallen samen 
te hangen met een (soms ongelukkige) vervlechting van activiteiten die zich afspelen 
op verschillende lagen in het lagenmodel. Eén organisatie voert activiteiten op 
meerdere lagen uit en heeft daardoor een sterke positie, die door tactisch handelen 
nog sterker wordt. Denk aan een infrastructuurbeheerder die zelf diensten over de 
infrastructuur aanbiedt, en tegelijkertijd anderen toegang moet verlenen tot die 
infrastructuur. 
Zo kan de mislukte toetreding van Lovers Rail op het spoor deels worden verklaard uit 
het feit dat vervoersdiensten en verkeersdiensten formeel gescheiden activiteiten 
waren, die in de praktijk evenwel nog sterk waren verweven. Beide activiteiten waren 
ondergebracht bij NS Holding. De vervoersonderneming van NS - NS Reizigers - had 
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binnen deze holding een binding met de laag van de verkeersdiensten - Railned - en 
gebruikte deze binding om haar concurrentiepositie te handhaven. 
Ook in andere sectoren woedt de discussie over het combineren van activiteiten die op 
meerdere lagen plaatsvinden. Zo ontplooit het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam 
via de Mainport Holding Rotterdam commerciële activiteiten in concurrentie met 
bedrijven op de laag van toegevoegde waarde diensten, terwijl het anderzijds taken 
heeft die exclusief en zonder concurrentie worden uitgevoerd, en daarnaast ook nog 
eens beleid maakt. Die verbinding levert voor sommige partijen in de haven 
meerwaarde op, die door andere partijen echter kan worden opgevat als 
concurrentievervalsing.  
Op dezelfde manier kan het bij de eventuele privatisering van Schiphol voor 
luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, uit strategisch oogpunt aantrekkelijk zijn 
een deel van het eigendom te verwerven. Via aandelen kan immers zeggenschap 
worden verkregen in de wijze waarop de luchthaven functioneert. Ook hier speelt de 
vraag wat bij een bepaalde vervlechting en verbinding tussen lagen nog een adequate 
ordening is.  
 

3.2 Uiteenlopende afspraken met de spoor- en luchtvaartsector  

Het samenhangend analysekader aan de hand van lagen en dimensies geeft ook inzicht 
in enkele intrigerende verschillen tussen de critical cases in het spoor en de luchtvaart. 
In de luchtvaart maakte het rijk afspraken over nieuwe normen voor geluidshinder met 
de hele sector. Schiphol, de beheerder van de infrastructuur, fungeert daarbij als 
hoofdverantwoordelijke en aanspreekpunt. Voor het spoor sloot het rijk een 
prestatiecontract met één partij: de aanbieder op de laag van de vervoersdiensten, NS 
Reizigers. 
Met behulp van het dimensioneringsmodel wordt duidelijk hoe dit verschil is ontstaan. 
Ondanks de publieke eigendomsconstructie heeft de overheid slechts beperkte invloed 
op NS Reizigers (dimensie publiek-privaat), terwijl NS Reizigers bovendien niet hoeft te 
concurreren (dimensie monopolie-concurrentie). Daarom heeft het rijk de derde 
dimensie (autonomie-regelgeving) benut om NS Reizigers alsnog te prikkelen prestaties 
te leveren die tegemoetkomen aan het publieke belang.  
Dat het rijk er in het spoor van af zag ook andere lagen aan te spreken - zoals de 
infrastructuurbeheerder Railinfrabeheer - is eveneens verklaarbaar. Bij de uitvoering 
van de infrastructuurtaken door Railinfrabeheer is de zeggenschap van de overheid al 
betrekkelijk groot. Bij NS Reizigers, dat een feitelijk monopolie bezit als aanbieder van 
personenvervoer op het spoor, is deze zeggenschap juist beperkt. Hier was een extra 
prikkel dus zeer gewenst. 
In de luchtvaart is zo'n prikkel niet nodig: de luchtvervoersdiensten zijn internationaal 
geliberaliseerd en de druk van concurrentie is zodanig dat luchtvaartmaatschappijen 
niet extra geprikkeld hoeven te worden om goed te presteren. Evenzo heeft de 
luchthaven Schiphol een groot belang bij het goed verlenen van diensten: anders 
zullen luchtvaartmaatschappijen Schiphol mijden en andere luchthavens gaan 
gebruiken. Opvallend is verder dat, om het publieke belang te borgen,  de overheid 
allereerst de milieu-ingang van de geluidshinder aangreep, en Schiphol als 
infrastructuurbeheerder verantwoordelijk maakte voor het bewaken daarvan. 

20 Marktordening en publieke belangen rond vitale transportinfrastructuren, februari 2003  



 

 
Dat brengt ons op een tweede verschil tussen de afspraken die het rijk maakte met de 
spoorsector en met de luchtvaartsector. In het spoor hebben de afspraken betrekking 
op het hele spectrum van publieke belangen, terwijl ze in de luchtvaart slechts één 
aspect betreffen: milieu en geluidshinder. 
Ook hier kan de verklaring deels vanuit het dimensioneringsmodel worden gegeven. In 
de luchtvaartsector staat niet alleen de laag van de vervoersdiensten - aangeboden 
door de luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM - aan concurrentie bloot, maar ook 
de laag van de infrastructuur - beheerd door luchthavens, waaronder Schiphol. Door 
die concurrentie wordt Schiphol geprikkeld om te presteren en publieke belangen te 
borgen als het om dienstverlening aan bijvoorbeeld reizigers gaat. Ook met de 
belangen van de luchtvaartmaatschappijen moet Schiphol rekening houden. Die 
kunnen net als de klanten immers uitwijken naar andere luchthavens - vooral als het 
gaat om doorgaande vluchten, die een belangrijk deel uitmaken van het verkeer van en 
naar Schiphol. 
Publieke belangen als kwaliteit van dienstverlening en betaalbaarheid zijn hiermee 
uitstekend geborgd. Andere publieke belangen, zoals milieubescherming en 
minimalisering van geluidshinder, krijgen minder vanzelfsprekend aandacht van 
Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen. Hier werkt de markt minder in het voordeel 
van het publieke belang, of zelfs in het nadeel daarvan. Op deze gebieden zijn dus 
expliciete afspraken noodzakelijk. 

 

 

De keuze voor het aangrijpingspunt van de regulering is bepalend voor de vraag waar 
in de overgangsfase spanningen zullen optreden en waar bedrijven tactisch gaan 
handelen. NS Reizigers was en is als vervoersaanbieder en contractpartner van de 
overheid in staat negatieve effecten af te schuiven op andere lagen, zoals de 
infrabeheerder en de verkeersleiding. De in de luchtvaart gekozen constructie biedt 
veel minder mogelijkheden voor zulke afschuifmanoeuvres. In de luchtvaart hebben 
partijen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het binnen de normen houden 
van de geluidshinder. Bovendien is de druk om mee te werken groot: er is hevige 
concurrentie, zowel op het niveau van de vervoersdiensten als op dat van de 
infrastructuur. 
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4 Beleidsthema’s en aandachtspunten 
 
Bij de ordening van markten en het borgen van publieke belangen komen we een 
aantal karakteristieke vraagstukken en patronen tegen. Hieronder worden deze 
vraagstukken besproken aan de hand van een vijftal thema's, waarbij per thema 
enkele aandachtspunten voor beleid worden aangegeven. We bespreken 
achtereenvolgens: 
• Thema 1: Vervlechting en ontvlechting 
• Thema 2: Toekomst van overheidsbedrijven en hybride structuren 
• Thema 3: Internationalisering 
• Thema 4: Toegangsregulering 
• Thema 5: Capaciteitsmanagement 
 
De eerste drie thema’s hebben relaties met alle lagen in het lagenmodel. 
Toegangsregulering speelt vooral op het niveau van de infrastructuurlaag. 
Capaciteitsmanagement speelt zich vooral af op de laag van de verkeersdiensten 
 
 
 
 

Thema 5:
Capaciteitsmanagement

Thema 4:
Toegangsregulering

Thema 1: Vervlechting
en ontvlechting

Thema 2: Toekomst
overheidsbedrijven

Thema 3:
Internationalisering
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4.1 Vervlechting en ontvlechting 

De discussie over vervlechting en ontvlechting wordt intensief en met passie gevoerd, 
maar niet altijd op grond van een zorgvuldige analyse. Vooral het politieke klimaat en 
de onvrede over bestaande situaties - denk aan het spoor - lijken ervoor 
verantwoordelijk dat de kreet weerklinkt: ‘Het roer moet weer om!’ Maar of het roer nu 
om moet door te ontvlechten of juist te vervlechten, is vaak onduidelijk. Als de lagen 
vervlochten zijn, moeten ze worden ontvlochten en als ze ontvlochten zijn, moeten ze 
worden vervlochten, zo lijkt het wel eens. 
Naar onze indruk speelt hierbij het gegeven mee dat men zich onvoldoende rekenschap 
geeft van de manier waarop partijen, in de overgangsfase van overheid naar markt, 
tactisch handelen bij elkaar uitlokken. Een bepaalde uiting van tactisch handelen leidt 
vaak tot een eenzijdige reactie van partijen, waarbij nieuwe maatregelen worden 
voorgesteld. Daarbij bestaat veelal onvoldoende aandacht voor de nieuwe tactische 
handelingen die de voorgestelde maatregelen op hun beurt kunnen oproepen, en die 
effect kunnen hebben op de effectiviteit van de verandering. Zo schuiven NS Reizigers 
en Railinfrabeheer elkaar de schuld in de schoenen van de mindere prestaties op het 
spoor, waarna geluiden worden gehoord om infrastructuur en diensten maar weer te 
integreren. 
 
Andersom wordt in discussies over vermeende machtsconcentratie of 
belangenverstrengeling al snel op ‘ontvlechting’ aangestuurd. Maar het is niet 
vanzelfsprekend dat verticale ontvlechting - organisatorische scheiding tussen de lagen 
- de beste borging van het publieke belang garandeert. Denk bijvoorbeeld aan 
infrastructuurbeheerders die investeren in toegevoegde waarde diensten om tot een 
betere benutting van hun infrastructuur te komen, zoals Schiphol dat doet. Op dezelfde 
manier hoeft vervlechting tussen de laag van de vervoersdiensten en die van de 
toegevoegde waarde diensten niet negatief te zijn. Zo heeft het voor de treinreiziger 
voordelen dat NS Reizigers participeert in de treintaxi: daarmee wordt het voor- en 
natransport naar de stations goedkoper. 
Andere voordelen van vervlechting hangen samen met de transactiekostentheorie. 
Wanneer lagen ontvlochten zijn, 'verzakelijken' de relaties tussen de lagen, met als 
gevolg dat zij in juridische contracten tussen partijen moeten worden vastgelegd. 
Allerlei lastige relaties die voorheen een intern optimalisatieprobleem vormden, 
moeten dan expliciet tussen organisaties worden vastgelegd. Dat kost veel meer 
inspanningen, die niet vanzelfsprekend ten goede komen aan het publieke belang.  
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Intermezzo: Vervlechting heeft ook positieve effecten! 
 
Vervlechting, bijvoorbeeld tussen vervoersectoren of -activiteiten, kan ertoe leiden dat 
producten en diensten beter worden afgestemd op de wens van de consument. Denk 
bijvoorbeeld aan de geïntegreerde aanbesteding van bus- en spoorvervoer in Noord-
Nederland en de Achterhoek: daarmee wordt de aansluiting van de bus op de trein 
geborgd. Of denk aan de toekomstige situatie waarin KLM en NS de Hogesnelheidslijn 
gaan exploiteren, en de vertrek- en aankomsttijden van treinen en vliegtuigen op 
elkaar kunnen afstemmen. 
 

 

 

Vervlechting kan ook in andere situaties leiden tot een integrale afweging bij het 
verlenen van diensten en daarmee tot lagere prijzen voor de consument. Denk hierbij 
aan het vervlechten van de rollen ‘bouwen’ en ‘onderhouden’ van wegen. Hierdoor 
wordt bij het bepalen van de dikte van het asfalt niet meer alleen gekeken naar 
goedkope aanleg, maar ook naar de onderhoudskosten die tot vijfentwintig jaar daarna 
moeten worden gemaakt. Denk ook aan een reis waarin zowel van de treintaxi als de 
trein gebruik wordt gemaakt. Op de treintaxi, gefinancierd door NS Reizigers, wordt 
misschien verlies gemaakt, maar wel met de wetenschap dat dit verlies deels kan 
worden gecompenseerd met de winst in de trein als gevolg van extra treinreizigers. 
 
Vervlechting kan ook tot innovatie leiden, en daarmee tot toegevoegde waarde voor de 
consument. Denk aan infrastructuureigenaren als Schiphol, die investeren in 
toegevoegde waarde diensten op hun luchthaven om tot een betere benutting van hun 
infrastructuur te komen.  
 
Tot slot kan vervlechting leiden tot efficiëntie die ten goede komt aan de consument. 
Denk bijvoorbeeld aan het gecombineerde dienstenpakket dat sommige water-, gas-, 
elektriciteits-, kabel-, telefoon- of internet-bedrijven leveren. Door deze vervlechting 
hoeft maar één keer een rekening gemaakt te worden voor de klant, en kunnen 
bovendien aanleg van, en/of het onderhoud aan, deze infrastructuren beter worden 
gecombineerd, waardoor bijvoorbeeld de openbare weg maar één keer hoeft te worden 
opengebroken.  
 
Al deze effecten komen in algemene zin ten goede aan het publieke belang. 
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Tot slot valt op dat het bij pleidooien voor scheiding en ontvlechting vaak alleen gaat 
over eigendomsscheiding. Andere opties, zoals boekhoudkundige scheiding, 
functionele scheiding en ondernemingsscheiding, blijven vaak zonder verklaring buiten 
beschouwing.  
Op dezelfde manier wordt er, wanneer vervlechting aan de orde is, opmerkelijk weinig 
gediscussieerd over strategische allianties. Te denken valt aan allianties binnen een 
bepaalde laag - zoals tussen NS Reizigers, Syntus en Noordned - of tussen lagen - zoals 
wanneer luchtvaartmaatschappijen deelnemen in het eigendom van een luchthaven of 
eigenaar zijn van een terminal. Ook zijn allianties tussen sectoren mogelijk. Een 
voorbeeld is de gezamenlijke exploitatie van de HSL-Zuid door NS Reizigers en KLM.  

  

Thema 5:
Capaciteitsmanagement

Thema 4:
Toegangsregulering

Meer aandacht voor:
• tact isch handelen van part ijen die de effecten van vervlechting en

ontvlechting sterk beïnvloeden (praktijktoets)
• de verworvenheden van vervlechting
• strategische alliant ies en andere ontvlechtingsopties dan

eigendomsscheiding

Thema 1: Vervlechting  en ontvlechting

Thema 1: Vervlechting
en ontvlechting

Thema 2: Toekomst
overheidsbedrijven

Thema 3:
Internationalisering

 
4.2 Toekomst van overheidsbedrijven en hybride structuren 

De toekomst van overheidsbedrijven is bij transportinfrastructuren en daaraan 
gerelateerde diensten nadrukkelijk aan de orde. Niet alleen voor de Nederlandse 
Spoorwegen, maar ook voor Schiphol, Connexxion en gemeentelijke vervoerbedrijven 
als RET in Rotterdam en het Amsterdamse GVB, geldt dat de aandelen volledig in 
handen zijn van de overheid.  
Bovendien kenmerkt het merendeel van de transportsectoren zich door hybride 
structuren. Sommige partijen zijn op meerdere lagen actief, terwijl andere slechts op 
één laag concurreren. Sommige partijen zijn nog publiek, terwijl andere deels privaat 
zijn, en weer andere geheel privaat. Dat is ook logisch: veel van de betrokken sectoren 
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bevinden zich in een overgangsfase naar een nieuwe marktordening. Daarin doen zich 
nu eenmaal opmerkelijke situaties voor, die niet eenvoudig, en zeker niet in korte tijd, 
zijn weg te nemen.  
Ook ministeries doen mee aan de vervlechting en aan het in stand houden of tot stand 
brengen van hybride structuren. Zo is het ministerie van Verkeer en Waterstaat  
enerzijds beleidsmaker voor, maar anderzijds ook belangenbehartiger van, bedrijven 
als de Nederlandse Spoorwegen en Connexxion (en in mindere mate KLM, KPN en TPG). 
Ofwel: de overheid bepaalt als beleidsmaker de spelregels in de markt en is 
tegelijkertijd een van de spelers op het veld. Dat is een opmerkelijke situatie, zeker als 
private bedrijven geacht worden te kunnen concurreren met deze - veelal machtige - 
publieke partijen. Zo moeten private vervoerbedrijven als BBA/Connex en Arriva in 
aanbestedingsprocedures de strijd aanbinden met het publieke Connexxion. Of denk 
aan de KLM, waarop de overheid via een minderheidsbelang invloed kan uitoefenen, 
maar die tevens concurreert met volledig private luchtvaartmaatschappijen. 
Juist in overgangssituaties waarin dit soort suboptimale situaties kunnen optreden, 
krijgen partijen veel gelegenheid tot tactisch handelen. Als de mogelijke gevolgen 
daarvan niet worden doordacht, kunnen onaangename onvoorziene  effecten ontstaan.  

Thema 5:
Capaciteitsmanagement

Thema 4:
Toegangsregulering

Meer aandacht voor:
• de overgangssituat ie
• het tact isch handelen van part ijen t ijdens die overgangssituat ie

Thema 2: Toekomst overheidsbedrijven

Thema 1: Vervlechting
en ontvlechting

Thema 2: Toekomst
overheidsbedrijven

Thema 3:
Internationalisering
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4.3 Internationalisering 

Een zeer wezenlijke vraag is hoe de Nederlandse overheid moet omgaan met de 
gevolgen van de voortgaande internationalisering voor de marktordening rond 
transportinfrastructuren en de borging van publieke belangen daarbij. Vooralsnog 
speelt de internationale dimensie een betrekkelijk ondergeschikte rol in de discussie. 
Meer aandacht hiervoor is gewenst, want de invloed van internationale ontwikkelingen 
op de Nederlandse markt reikt verder dan sommigen in eerste instantie vermoeden. Zo 
voorzagen weinigen destijds bij de (uit)verkoop van de kabelinfrastructuur door 
gemeenten, dat deze infrastructuur in 2002 volledig in handen zou zijn van 
buitenlandse ondernemingen die in een kwetsbare financiële positie verkeren. Kiest 
Nederland echter van de weeromstuit voor een zeer behoudende of getemporiseerde 
internationaliseringstrategie, door de binnenlandse markt zo lang mogelijk af te 
schermen, dan heeft dat weer andere ingrijpende gevolgen. 
 
Een aspect waarover wel wordt nagedacht, is reciprociteit: de wederkerigheid van 
toegang tot de vervoersmarkten van landen. Daarbij valt echter op dat hierover in 
nogal principiële termen wordt geredeneerd: ‘Wanneer Nederlandse bedrijven de 
Franse markt niet mogen betreden, mogen de Fransen ook niet de Nederlandse markt 
betreden’. Met dit soort redeneringen wordt nogal eens voorbijgegaan aan het belang 
van de burgers, die er nu juist wel baat bij kunnen hebben dat buitenlandse 
ondernemingen de Nederlandse markt bestormen. Dat zet immers ook Nederlandse 
bedrijven aan tot het leveren van een betere prijs-kwaliteitsverhouding. De discussie 
moet dus niet alleen op principiële gronden worden gevoerd, en evenmin alleen vanuit 
het belang van het Nederlandse bedrijfsleven. Ook het belang van de Nederlandse 
burgers moet worden meegenomen. Daarmee wordt de afweging niet gemakkelijker, 
maar wel realistischer.   
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4.4 Toegangsregulering  

Een belangrijk thema in de gedachtevorming over de ordening van markten, is de 
regulering van toegang, in dit geval tot de infrastructuur. Dit thema speelt vooral als er 
partijen actief zijn die verticaal geïntegreerd zijn, en die ruimte op hun eigen 
infrastructuur ter beschikking moeten stellen aan andere partijen die willen toetreden 
om ook vervoersdiensten aan te bieden. 
De discussie over toegangsregulering spitst zich vrij eenzijdig toe op slechts één 
oplossing: breng of laat de infrastructuur in publieke handen, onafhankelijk 
functionerend (dus ontvlochten) van de andere lagen. Toch is die oplossing niet zo 
vanzelfsprekend als ze lijkt. Verbindingen met andere lagen prikkelen immers juist tot 
een goede afstemming van de infrastructuur met de wensen van de vervoersaanbieders 
die gebruik maken van die infrastructuur. Zo kan het zijn dat een vervoersaanbieder 
een lagere kwaliteit wil voor een lagere prijs, bijvoorbeeld omdat hij moet concurreren 
met andere vervoersmodaliteiten die lagere prijzen hanteren. Een onafhankelijke, 
publieke infrastructuurbeheerder is minder gevoelig voor dat soort signalen en beschikt 
soms ook niet over de meest actuele kennis. 
Er zijn dan ook andere oplossingen voor toegangsvraagstukken denkbaar, waarvoor in 
de discussie meer aandacht zou moeten bestaan. Voorbeelden zijn: 
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• borging van toegang tot de infrastructuur in de vorm van gereguleerde toegang 
voor derden of onderhandelde toegang voor derden 

• joint-ownership: de infrastructuur in gezamenlijke eigendom van de partijen die 
haar gebruiken voor het aanbieden van diensten  

• de infrastructuur ‘opknippen’ en de opgeknipte gedeelten toewijzen, veilen of op 
een andere manier aan dienstenaanbieders toedelen 

 
Maar juist ook bij deze andere constructies is het van belang goed te doordenken hoe 
het tactisch handelen van partijen zich in de overgangsfase kan ontwikkelen, en welke 
ongewenste effecten daaruit kunnen voortvloeien. Partijen hebben immers niet altijd 
belang bij het goed regelen van de verbinding en aansluiting met andere partijen, of 
bij het beschikbaar stellen van hun infrastructuur aan nieuwelingen die met hen gaan 
concurreren.  
Doordenken van het tactisch handelen en het uitvoeren van ex-ante evaluaties kan 
bijdragen tot kennisontwikkeling over de praktijk van mogelijke oplossingen, en 
daarmee een meerwaarde bieden ten opzichte van de theoretische kennis die al 
beschikbaar is. 
 

 
 
 
 

Meer aandacht voor:
• andere oplossingen dan ontvlechten en in publieke handen

brengen van de infrastructuur (oplossingen als joint-ownership)
• het tact isch handelen van part ijen bij die andere oplossingen
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4.5 Capaciteitsmanagement  

Capaciteitsmanagement heeft betrekking op het verdelen van gebruiksruimte. Het 
feitelijk gebruik van de infrastructuur wordt toegedeeld door partijen die actief zijn op 
de laag van de verkeersdiensten. Hierbij kan worden gedacht aan de slotcoördinator 
van de luchthaven Schiphol, die de landings- en startcapaciteit verdeelt, maar ook aan 
Railned, dat de spoorcapaciteit verdeelt. Maar capaciteitsmanagement heeft niet alleen 
betrekking op het verdelen van capaciteit om transport mogelijk te maken. Ook het 
verdelen van de capaciteit voor toegevoegde waarde diensten kan er onder vallen, voor 
zover die diensten direct gerelateerd zijn aan de infrastructuur. Een voorbeeld is het 
beschikbaar stellen van snelweglocaties voor benzinestations.  
Bij discussies over capaciteitsmanagement staat in de huidige praktijk meestal één 
vraag centraal: is de capaciteitsmanager onafhankelijk? Andere vragen zijn echter 
minstens zo belangrijk. Hoe wordt de (schaarse) capaciteit beschikbaar gesteld aan 
partijen? Welke toedelingsmechanismen hanteert de capaciteitsmanager: een veiling, 
beschikbaarheidstelling op basis van historische gegevens, een loterij? Juist de keuze 
voor toedelingsmechanismen is bepalend voor de manier waarop partijen capaciteit 
kunnen verkrijgen. Daarom zullen partijen ook juist op dat gebied tactisch handelen. 
Bij het verdelen van 'slots' doet zich bijvoorbeeld de vraag voor of dit moet gebeuren 
op basis van ‘grandfather rights’, of via een veiling waar de slots gekocht kunnen 
worden door de partijen die deze op de beste en meest efficiënte manier kunnen 
gebruiken. Ook een mengvorm van deze toedelingsmechanismen is mogelijk. De keuze 
is een lastige beleidsvraag, onder andere omdat op voorhand bekend is dat de posities 
van betrokkenen zeer uiteenlopend zijn. Denk aan een gevestigde partij als de KLM 
versus een nieuwkomer zonder 'grandfather rights'. Soortgelijke vragen spelen rond de 
capaciteitsverdeling op het spoor en rond de verdeling van snelweglocaties voor 
benzinestations, waarbij de overheid onlangs tot veiling is overgegaan. 
Daarnaast geldt ook hier, evenals bij toegangsregulering, dat constructies van joint-
ownership aandacht behoeven. Een voorbeeld is de slotcoördinatorfunctie op Schiphol: 
in de stichting die deze functie uitvoert, participeren onder meer de Nederlandse 
luchtvaartmaatschappijen en Schiphol. Is een dergelijke opzet in de toekomst ook 
denkbaar in bijvoorbeeld de Rotterdamse haven of bij het spoor? Dat vraagt zeker 
nadere bestudering. 
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5 Tot slot 
 
De belangstelling voor de veranderende verhouding tussen overheid en markt is 
gerechtvaardigd. Of het nu gaat om de toekomst van het spoor, de mogelijke 
privatisering van Schiphol, de omvorming van het Rotterdamse Havenbedrijf tot 
overheids-NV of de invoering van privaat wegbeheer - steeds spitst de discussie zich 
toe op de vraag wat publiek moet en wat privaat kan, welke ruimte gewenst is voor 
marktwerking en concurrentie, en in welke mate daarbij regulering nodig is. 
De discussie die hierover wordt gevoerd, kenmerkt zich echter vaak door een geringe 
mate van reliëf. Zo is er slechts beperkte aandacht voor de gelaagdheid van de 
transportinfrastructuren, die maakt dat er verschillende deelmarkten functioneren. De 
spoorsector bijvoorbeeld bestaat niet alleen uit infrastructurele voorzieningen en 
vervoermaatschappijen, maar ook uit voorzieningen die de capaciteit op het spoor 
(veilig) toedelen, en uit toegevoegde waarde diensten als mobiele ticketservices en 
reisinformatie. Op iedere laag afzonderlijk moet dus de vraag worden gesteld wat 
publiek moet en wat privaat kan, of ruimte wordt geboden voor marktwerking en 
concurrentie, en in welke mate regulering nodig is om het publieke belang te borgen. 
 

5.1 Tekentafelontwerp is niet zaligmakend  

 

 

Een beschouwing in lagen brengt een aantal bijzonderheden in onze traditionele 
transportinfrastructuren aan het licht. Het leveren van vervoersdiensten bijvoorbeeld is 
per sector anders georganiseerd. Het transport over water en door de lucht vindt plaats 
door overwegend private partijen (waarin de overheid soms een aandeel heeft, zoals 
bij de KLM). Hetzelfde geldt voor het goederenvervoer over weg en spoor. Het 
personenvervoer per spoor gebeurt echter door een publieke partij (NS Reizigers). Bij 
het openbaar vervoer over de weg zien we zowel publieke (Connexxion) en private 
(Arriva) als gemengde bedrijven (Noordned) die op de markt van de vervoersdiensten 
opereren..  
 
Hoe vallen deze opmerkelijke verschillen te verklaren? De oorzaken zijn samengebracht 
in onderstaande visualisatie. 
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  Ordeningsdimensies

Borging
publieke belangen

Optimalisering
welvaartseffecten

Historische
ontwikkelingen

Belangenafwegingen 
en compromissen

Tekentafel

Praktijk
 
 
 
Welke vorm van marktordening en borging van publieke belangen in een bepaalde 
sector in de praktijk tevoorschijn komt, hangt deels af van het ‘tekentafelontwerp’. Dat 
is de theoretisch beste situatie, die voortkomt uit het streven naar optimalisering van 
welvaartseffecten en borging van publieke belangen. Verdienste van het 
tekentafelontwerp is dat het richting geeft aan de keuzes die moeten worden gemaakt 
en inzichtelijk maakt dat bepaalde opties niet of nauwelijks haalbaar zijn. Zo lenen de 
meeste vitale transportinfrastructuren zich niet gemakkelijk voor duplicatie - denk aan 
het spoor, het waterleidingnet, wegen en vaarwegen.  
Het tekentafelontwerp alleen is echter niet zaligmakend en doet onvoldoende recht 
aan de gang van zaken in de alledaagse praktijk. Er zijn immers organisaties, zoals 
gevestigde partijen, die geen belang hebben bij verandering. Bij het doorvoeren van 
veranderingen moeten dus belangenafwegingen worden gemaakt, onderhandelingen 
gevoerd en compromissen uiitgedokterd. De uitkomst is sterk afhankelijk van 
bijvoorbeeld de slagkracht van organisaties en de specifieke afhankelijkheden tussen 
partijen in de sector. 
Ook de historische ontwikkeling van elk van de transportinfrastructuursectoren is voor 
een belangrijk deel bepalend voor de huidige inrichting ervan. Kijken we vanuit een 
historisch perspectief, dan is het opvallend dat veel transportinfrastructuren eenzelfde 
ontwikkeling hebben doorgemaakt: vaak privaat begonnen, daarna jarenlang 
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geleidelijk steeds meer overheidsinvloed, en nu de periode van liberalisering, 
privatisering en deregulering. En juist in die laatste fase kennen de sectoren elk hun 
eigen tempo: sommige sectoren bevinden zich aan het begin van de overgangsfase 
naar een nieuwe ordening van de markt (dat geldt voornamelijk voor spoor en bus), 
terwijl andere sectoren al verder gevorderd zijn (luchtvaart). En waar 
luchtvaartmaatschappijen al voornamelijk in private handen zijn, geldt dat in mindere 
mate voor de busondernemingen (daar zijn zowel private (Arriva) als publieke 
ondernemingen (Connexxion) actief) en geldt dat nauwelijks voor het personenvervoer 
over het spoor, waarin een personenvervoerder als NS bijvoorbeeld nog geheel in 
publieke handen is. Die situaties zijn niet zozeer rationele keuzes of uitvloeisels van de 
tekentafel, maar komen voort uit tal van historische factoren. De historische 
ontwikkeling van iedere specifieke transportinfrastructuursector bepaalt dan ook voor 
een belangrijk deel de huidige inrichting ervan.  
In de achtergrondrapportage wordt uitvoerig stilgestaan bij de historische ontwikkeling 
zoals die heeft plaats gevonden op het spoor, in de luchtvaart, en in het verkeer en 
vervoer op onze waterwegen en wegen. 
 

5.2 Uitdrukkelijke aandacht voor de overgangssituaties 

 

 

Het in deze voorstudie ontwikkelde samenhangend analysekader stelt ons in staat de 
discussie over gewenste en ongewenste veranderingen in de markt van 
transportinfrastructuren en daaraan gerelateerde diensten op een meer inzichtelijke 
manier te voeren. Wat onze analyse duidelijk maakt, is dat bij afwegingen over de 
verbinding en scheiding tussen lagen (lagenmodel) en over de positionering in termen 
van dimensies (dimensioneringsmodel), niet alleen het nagestreefde ontwerp van 
belang is, maar evenzeer de praktische concretisering daarvan. Onvermijdelijk spelen 
daarbij ook specifieke historische ontwikkelingen binnen de sector een rol, evenals 
belangengebonden afwegingen en politieke compromissen (praktijktoets).  
Dit geldt in het bijzonder voor de overgangssituaties zoals die nu in de betreffende 
markten bestaan. Daarbij komen uiterst lastige omstandigheden en verhoudingen voor, 
waarin belangen van partijen moeilijk zijn te verenigen - zoals het geval is wanneer 
private partijen worden gedwongen te concurreren met publieke partijen. Dat leidt tot 
tactisch handelen, waarbij partijen de grenzen van hun handelingsvrijheid zoeken om 
hun belangen te waarborgen. 
In de huidige discussie over marktordening en de borging van publieke belangen wordt 
in algemene zin weinig aandacht geschonken aan deze overgangssituaties en aan het 
tactisch handelen dat daarin floreert. Daardoor bleven veel gedragingen van partijen 
onvoorzien toen de politiek instemde met het tekentafelontwerp van de nieuwe 
ordening. Een nadere analyse op basis van de belangen van partijen kan meer inzicht 
verschaffen in de te verwachten tactische gedragingen, en daarmee in de mogelijke 
effecten van de door beleidsmakers gekozen arrangementen. 
Zo'n nadere analyse kan een hulpmiddel zijn bij het ontwerpen van aanvullende 
arrangementen, zoals wetgeving of het verbeteren van de checks and balances binnen 
de sector door de positie van de toezichthouder te versterken. Op die manier kunnen de 
risico’s waarmee overgangssituaties gepaard gaan, beter beheersbaar worden gemaakt, 
zodat ze meer het karakter krijgen van ‘calculated risks’. 
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Deel 2 
 

Achtergrondrapportage 

 

 

 



 

 



 

1 Inleiding 
1.1 Behoefte aan een samenhangend analysekader 

De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft geconstateerd dat er dringend behoefte is 
aan een samenhangend analysekader om een gefundeerde discussie te kunnen voeren 
over marktordening en publieke belangen rond vitale transportinfrastructuren. De 
maatschappelijke aandacht voor die marktordening en voor de wijze waarop publieke 
belangen zijn geborgd is groot.  
 
In de discussie over de wijze waarop invulling moet worden gegeven aan die borging 
van publieke belangen zijn de volgende constateringen relevant:  
 
a. Incomplete en onjuiste beelden bepalen de discussie 

 

 

 

                                                  

Opvallend is dat in het maatschappelijk debat over de ordening van markten op 
transportinfrastructuren doorgaans zeer ongenuanceerde, incomplete en deels onjuiste 
beelden en opvattingen over de marktsituatie hier en in het buitenland een grote rol 
spelen. Als er bijvoorbeeld vertragingen (of erger nog: incidenten) zijn op het spoor 
wordt al snel geroepen dat dat het gevolg is van de privatisering van de NS, terwijl 
hiervan volstrekt geen sprake is en alle aandelen van deze vervoersonderneming nog 
gewoon in handen zijn van het Rijk. En als CNN in Amsterdam van de kabel dreigt te 
verdwijnen wordt al snel een verwijt aan de markt gemaakt, terwijl de discussie hier 
eigenlijk vooral zou moeten gaan over de wijze waarop publieke belangen al dan niet 
door de overheid zijn geborgd. 
 
b. Tweeslachtigheid in het overheidsbeleid 
Terwijl sommige openbaar vervoersbedrijven al in buitenlandse handen zijn 
overgegaan, gaat elders de discussie over de vraag of het gemeentelijk vervoersbedrijf 
wel moet worden geprivatiseerd in alle hevigheid door. Denk hier aan het GVB in 
Amsterdam of RET in Rotterdam. Daarnaast is het opvallend te moeten constateren dat 
in sommige transportinfrastructuren private bedrijven, zoals de busondernemingen 
Arriva en BBA/Connex, moeten concurreren met een overheidsbedrijven zoals 
Connexxion dat is. Die tweeslachtigheid wordt mede veroorzaakt door een combinatie 
van voortschrijdend inzicht en politieke beweegredenen. Denk bijvoorbeeld aan de 
ontvlechting van NS Reizigers ten opzichte van de taakorganisaties en de geluiden die 
er nu weer waarneembaar zijn om beiden weer in één hand te brengen.1 Tal van 
andere voorbeelden kunnen deze tweeslachtigheid in het beleid en de beoordeling van 
de mogelijkheden voor marktwerking en concurrentie op vitale transportinfrastructuren 
zichtbaar maken.  
 
 
 

 
1 Om daarmee te voorkomen dat NS Reizigers de schuld voor tegenvallende vervoersprestaties aan een 

taakorganisaties als Railinfrabeheer (RIB) geeft. 

Marktordening en publieke belangen rond vitale transportinfrastructuren, februari 2003  39 



c. Polarisatie van standpunten 
Opvallend is dat de verwachtingen van en oordelen over operaties als liberalisering, 
privatisering en deregulering sterk uiteenlopen. Voorstanders benadrukken dat er via 
concurrentie belangrijke voordelen te behalen zijn op het punt van bijvoorbeeld 
prijsstelling en innovatie. Tegenstanders daarentegen wijzen op de mogelijke risico’s 
aangaande betaalbaarheid, betrouwbaarheid en bereikbaarheid en daarmee 
aangaande de borging van publieke belangen. Waar sommigen dus benadrukken dat 
de liberalisering van de telecommarkt ons grote voordelen heeft gebracht, wijzen 
anderen juist op de grote maatschappelijke risico’s die hierdoor zijn ontstaan. Denk 
aan de situaties rondom UMTS, KPN Qwest en UPC. Kortom: voorstanders benadrukken 
slechts de voordelen terwijl tegenstanders juist de negatieve neveneffecten in de 
discussie naar voren brengen. 
 
d. Actualiteit van discussies rondom marktordening en publieke belangen  
De discussie over marktordening en publieke belangen is nog actueler, indringender en 
meer alomtegenwoordig dan menigeen vermoedt. Het gaat immers om meer dan de 
discussie over grote privatiseringsoperaties als die van Schiphol of de NS. De oplettende 
krantenlezer wordt voortdurend geconfronteerd met de indringende vragen die op dit 
beleidsterrein leven. Hierna volgt het resultaat van een week de media volgen 
aangaande bijvoorbeeld marktordening en borging van publieke belangen in de 
spoorsector. Om aan te geven dat niet alleen de spoorsector actueel is, hebben we ook 
nog enkele andere voorbeelden uitgewerkt. 
 

Actualiteit van de discussie: de media een week gevolgd 
 
“Krantje zonder croissantje”2 
Dat is het gevolg van het afschaffen van de catering in de trein door NS Reizigers. Voor 
de argeloze doet zich de vraag voor: ‘Waarom?’. Tegenvallende exploitatie is daarop het 
eerste antwoord. Maar het tweede antwoord is veel interessant: de NS verkoopt het 
croissantje toch wel. Als het niet in de trein zelf is, dan wel via de andere NS-dochters 
die belangen hebben in De Kiosk, C’est du pain, Smullers en Restauratie. De omzet die 
in de trein verloren gaat, komt nu voor het grootste deel terecht bij de bedrijven in de 
stationsrestauraties. De vraag die daarmee samenhangt aangaande de marktordening 
is die naar de mate waarin het leveren van vervoersdiensten een taak is die bij 
dezelfde partijen mag zijn ondergebracht als het leveren van allerlei ‘toegevoegde 
waarde diensten’ in de stationshal. Het gevolg is immers dat het croissantje maar op 
één plaats wordt verkocht (in de stationshal en niet in de trein), en dat draagt niet bij 
de kwaliteit van dienstenverlening en daarmee aan de borging van het publieke 
belang.  
 
“NS willen verlies op treintaxi’s terugbrengen”3 
De Treintaxi valt onder NS-dochter Transvision en 10% van de treinreizigers kiest voor 
de trein omdat er een treintaxi is. Echter, het verlies op de Treintaxi is voor de NS  

                                                   
2 NRC Handelsblad, Krantje zonder croissantje, 7 december 2002. 
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opgelopen tot 6,8 miljoen per jaar. De NS heeft daarom plannen om op een aantal 
locaties de Treintaxi af te schaffen. Kan verwacht worden dat een verzelfstandigde 
organisatie als NS Reizigers nog langer de Treintaxi, die in feite een toegevoegde 
waarde dienst is, blijft subsidiëren? Of is er nu juist een rol weggelegd voor provincies 
en gemeenten om hieraan mee te betalen? Dienen die overheden niet juist het 
publieke belang te borgen in plaats van de vervoerder NS? 
 
“Advies over HSL kost 100 miljoen”4 
De totale advieskosten bij de aanbesteding van de HSL-Zuid bedragen zo’n 45 à 68 
miljoen euro. Daarvan gaf het ministerie 13 miljoen euro uit aan advies over de 
aanbesteding van het vervoerscontract van de HSL. Interessant is dat dit contract in de 
wacht is gesleept door het consortium High Speed Alliance (HSA): een alliantie van KLM 
en de Nederlandse Spoorwegen. Daarmee raken de sectoren spoor en luchtvaart verder 
vervlochten, wat ook weer interessante vragen oproept: ‘Wacht de HSL-trein straks wel 
op het vertraagde KLM-toestel en niet op het Lufthansa-vliegtuig?’. En ook: Is er dan 
nog wel sprake van eerlijke concurrentie tussen luchtvaartmaatschappijen? Hoe kunnen 
voorzieningen worden ontworpen om het publiek belang voldoende te borgen?  
 
“Treinverkeer weer ontregeld”5 
De dag voordat dit artikel in de krant stond verkondigde een NS-woordvoerder op 
verscheidene journaals de volgende boodschap: ‘Als het asfalt kapot is, kun je er ook 
niet met je auto overheen”. Ofwel: Railinfrabeheer is verantwoordelijk, en niet NS 
Reizigers. Hieruit blijkt dat ontvlechting, zoals die in het spoor heeft plaatsgevonden, 
leidt tot verzakelijking en tot het afschuiving van verantwoordelijkheden (al dan niet 
terecht). Ook hier doen zich interessante vragen voor ten aanzien van de 
marktordening: Zou het publieke belang beter geborgd zijn wanneer Railinfrabeheer en 
NS Reizigers weer één organisatie worden? En wat betekent dat voor de toekomst, zeker 
bezien vanuit de Europese ontwikkeling naar liberalisering van spoorsectoren? 
 
“Van oude stadsbus naar nieuwe service”6 
In Twente en Friesland zijn geïntegreerde aanbestedingen van bus en trein 
georganiseerd. De achterliggende gedachte was dat integratie van beiden zou leiden 
tot betere afstemming. Interessant in het kader van de ordening van de markt en 
borging van publieke belangen is evenwel of een dergelijke integratie wel leidt tot 
voldoende concurrentie in het aanbestedingstraject. En: Zou afzonderlijke aanbesteding 
niet hebben geleid tot meer kwaliteit voor een lagere prijs, aangezien er vermoedelijk 
meer bedrijven hadden meegedongen (omdat het dan niet noodzakelijk zou zijn een 
consortium op te zetten waarin zowel expertise aangaande wegvervoer en spoorvervoer 
aanwezig moesten zijn)? En: wordt op die wijze niet juist een vervoersmonopolie in de 
regio voor één consortium in de hand gewerkt? 
 

                                                                                                                                           
3 NRC Handelsblad, NS willen verlies op treintaxi’s terugbrengen, 9 december 2002. 
4 NRC Handelsblad, Advies over HSL kost 100 miljoen, 5 december 2002. 
5 NRC Handelsblad, Treinverkeer weer ontregeld, 10 december 2002. 
6 Binnenlands Bestuur, Van oude stadsbus naar nieuwe service, 6 december 2002. 
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“Private A59 sneller en goedkoper”7 
Dat is het gevolg van de gekozen constructie waarbij de aannemers BAM en Boskalis en 
het juridisch bureau Fluor Daniel voor 218 miljoen € de planning, financiering, bouw en 
onderhoud van 9 kilometer asfalt voor rekening nemen. Interessant is dat gekozen is 
voor het in één hand brengen van onder meer de planning, bouw en onderhoud: dat 
leidt bijvoorbeeld tot een betere afweging bij de dikte van het asfalt (zo is de 
gedachte). Maar anderzijds doet zich de vraag voor of op een later moment niet 
spanningen zullen ontstaan omdat de aannemerscombinatie een ander belang heeft 
dan de burger of de overheid als diens belangenbehartiger. Immers: Heeft de 
aannemerscombinatie er bijvoorbeeld wel belang bij het onderhoud ‘s nachts uit te 
voeren en voor de ochtendspits klaar te zijn? Zijn de publieke belangen hier wel 
voldoende geborgd? 
 
“Weinig interesse voor veiling pompstations”8 
Bij de potentiële deelnemers aan de veiling bestond nog onzekerheid over het opheffen 
van de zogenaamde functiescheiding. Die opheffing heeft tot gevolg dat bij de 
benzinepompen ook restaurants mogen worden geopend, maar ook dat restaurants als 
Van der Valk benzinepompen bij hun restaurants kunnen gaan exploiteren. Maar omdat 
sommige restaurants overwegen om juridische stappen tegen de opheffing van 
functiescheiding te ondernemen, is er sprake van onzekerheid met als gevolg dat een 
aantal partijen (waaronder Albert Heijn en Tango) de eerste veilingronde aan zich 
voorbij hebben laten gaan. Ook hier is het vraagstuk aangaande de vervlechting 
actueel. 

 
e. Weinig aandacht voor en besef van de overgangsfase  
In de huidige discussie en in beeldbepalende studies over vraagstukken aangaande de 
ordening van de markt en de borging van publieke belangen constateren wij dat in 
algemene zin weinig aandacht wordt geschonken aan de overgangssituaties naar een 
nieuwe ordening en aan het tactisch handelen van partijen daarin. Er wordt 
voornamelijk bedacht wat de te bereiken optimale eindbeelden moeten zijn ten 
aanzien van de ordening van de sectoren: aandacht voor de overgangsfase daar 
naartoe is er maar weinig.  
 
Maar juist die overgangsfase gaat onherroepelijk gepaard met het ontstaan van sub-
optimale situaties, waarin de publieke belangen soms onvoldoende geborgd blijken te 
zijn. Het kan hier gaan om bijvoorbeeld situaties waarin er als gevolg van 
koudwatervrees nog onvoldoende nieuwe toetreders zijn (waardoor de benodigde 
concurrentie nog niet tot stand komt), waarin de regelgeving toch net niet voldoende 
blijkt te zijn om de publieke belangen goed te borgen, waarin private partijen moeten 
concurreren met publieke partijen (als gevolg van ‘eerst liberaliseren, dan misschien 
privatiseren’) of waarin private monopolies ontstaan (als gevolg van ‘eerst 
verzelfstandigen of privatiseren, dan pas het bedrijf blootstellen aan de tucht van de 

                                                   
7 Binnenlands Bestuur, Private A59 sneller en goedkoper, 6 december 2002. 
8 NRC Handelsblad, Weinig interesse voor veiling pompstations, 5 december 2002. 
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markt’). Daardoor doen zich tal van ongewenste effecten voor en die hangen niet 
zozeer samen met het gekozen eindbeeld, als wel met de ordening van de markt en de 
wijze waarop publieke belangen zijn geborgd tijdens de overgangsfase.  
 

 

 

r f. Het ontbreekt aan een samenhangend analysekade
De toekomst van de marktordening op transportinfrastructuren en de borging van 
publieke belangen is een onderwerp dat op een bijzondere belangstelling mag rekenen 
bij vele partijen. Door diverse organisaties en instellingen zoals de VROM-raad en de 
Algemene Energieraad worden initiatieven genomen om kennis op te bouwen en 
ordening aan te brengen over thema’s aangaande marktordening en publieke 
belangen. Echter, eerdere initiatieven hebben nog niet geleid tot een analytisch model 
waarmee in samenhang te oordelen valt over de ontwikkeling van de verschillende 
sectoren en dat bovendien een basis biedt om tot een argumentatie te komen over 
waarom de ordening van markten op verschillende transportinfrastructuren al dan niet 
van elkaar zou kunnen of zelfs moeten afwijken. 
 
Vanuit dergelijke constateringen valt af te leiden dat er dringend behoefte is aan een 
ordenend analytisch model, waardoor (zowel positieve als negatieve) ervaringen met 
markten op transportinfrastructuren beter te begrijpen zijn. Daarvoor is het nodig 
sector-overstijgend te denken en op zoek te gaan naar een conceptueel schema 
waarmee typerende overeenkomsten en verschillen tussen en binnen de diverse 
transportinfrastructuren te duiden zijn.  
 
Met dat samenhangend analysekader is het vervolgens mogelijk om op een meer 
gefundeerde wijze te discussiëren over de relevante beleidsthema’s van dit moment, 
zoals onder meer vervlechting en ontvlechting, de toekomst van overheidsbedrijven, 
internationalisering, toegangsregulering en capaciteitsmanagement.  
 
De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft in dat licht besloten een onderzoek uit te 
voeren naar de ordening van markten op transportinfrastructuren in relatie tot borging 
van publieke belangen. Dit advies bevat de resultaten daarvan en beoogt een stevig 
analysekader aan te reiken op basis waarvan beleidsaanbevelingen kunnen worden 
gedaan met betrekking tot de toekomst van de marktordening op 
transportinfrastructuren. 
 

1.2 Doelstelling en afbakening  

Het doel van deze studie is drieledig: 
 
• Het ontwikkelen van een samenhangend analysekader ter beoordeling van de 

relatie tussen marktordening en publiek belang rond vitale 
transportinfrastructuren. 

• Het toetsen van dit analysekader op bruikbaarheid in een viertal ‘critical cases’. 

• Het opsporen van gemeenschappelijke patronen en relevante algemene 
beleidsthema’s. 
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In het kader van deze studie zijn sectoren en ‘critical cases’ geselecteerd uit wat wel 
bekend staat als de ‘traditionele’ transportinfrastructuren’: het fysieke transport van 
personen en goederen. Het gaat dan om de traditionele infrastructuren voor verkeer en 
vervoer – weg , spoor, water, lucht en buisleidingen – die ook na medio 2002 tot het 
werkterrein van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn blijven behoren, wat 
tevens de reden is voor de keuze van juist deze transportinfrastructuren.  
 
Dat neemt natuurlijk niet weg dat met het analysekader dat in deze studie wordt 
gepresenteerd ook andere typen transportinfrastructuren kunnen worden beschreven 
en beoordeeld, en dat ook daaruit lessen te trekken zijn voor de ordening van markten 
en borging van publieke belangen.  
 
Hier valt te denken aan de transportinfrastructuren voor het (digitaal) transport van 
geluid, beeld en data. Het gaat hier om de zogenaamde ‘nieuwe’ infrastructuren als 
telefoon, kabel, datanet, ether-radio, ether-televisie en wellicht ook 
glasvezel/breedband. Deze infrastructuren vielen tot medio 2002 onder de 
verantwoordelijkheid van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, maar behoren 
sindsdien tot het werkterrein van het Ministerie van Economische Zaken.  
 
Naast de ‘traditionele’ en de ‘nieuwe’ zijn er nog de transportinfrastructuren voor het 
leveren van nutsvoorzieningen als gas, water en licht te onderscheiden. De 
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het Ministerie van Economische Zaken. Met 
betrekking tot water wordt overigens samengewerkt met het Ministerie van VROM.  
 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de diverse typen 
transportinfrastructuren en de toedeling van publieke verantwoordelijkheden over de 
departementen.  
 

type transportinfrastructuur Voorbeelden Verantwoordelijk 
departement 

fysiek transport van 
personen en goederen 

(‘Traditionele infrastructuren’) 

Weg-, spoor-, water-, 
lucht-, 
buisleidingentransport 

Ministerie van V&W 

(digitaal) transport van 
data, beeld en geluid  

(‘Nieuwe infrastructuren’) 

Telefoon, kabel, datanet, 
ether-radio en ether-tv, 
glasvezel/breedband 

Ministerie van EZ  

(V&W was verantwoordelijk tot 
medio 2002) 

transport van klassieke 
nutsvoorzieningen 

(‘Nutsinfrastructuren’) 

Elektriciteit, gas, drink- en 
afvalwater 

Ministerie van EZ  

(water in samenwerking met 
VROM ) 

 

 
Het samenhangend analysekader, wat in het volgende hoofdstuk uitgebreid wordt 
beschreven en wat bestaat uit drie elkaar aanvullende invalshoeken en visies, leent 
zich goed voor een beschouwing van de sectoren vanuit een historisch perspectief en 
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een bestudering van ‘critical cases’ in de ontwikkeling van de ordening van markten op 
de ‘traditionele transportinfrastructuren’.  
 
Onder ‘critical cases’ verstaan we hier bijzondere situaties in de ontwikkeling van 
sectoren die een keerpunt markeren. Critical cases zijn interessant omdat ze een 
kristallisatiepunt vormen van lastige afwegingen en van doorslaggevende keuzes (als 
uitvloeisel daarvan). In concreto valt daarbij te denken aan situaties waarin 
veranderingen zijn doorgevoerd die het samenspel van partijen in een sector danig op 
de proef stellen (denk aan het terugdringen van geluidshinder rondom infraprovider 
Schiphol of aan het afsluiten van een prestatiecontract met dienstverlener NS, onder 
gelijktijdige introductie van concurrentie op het spoor).  
  
Onze aandacht voor ‘critical cases’ is nadrukkelijk niet ingegeven door de gedachte dat 
hiermee valt aan te tonen dat er geen ruimte is voor de werking van markten op 
transportinfrastructuren, maar wel door het idee dat zich juist in deze kwesties de 
centrale discussiepunten en dilemma’s manifesteren en zich de risico’s van een 
onvoldoende doordachte en genuanceerde analyse voordoen. Ze vormen daarmee een 
belangrijke bron van leren en voortschrijdend inzicht. Bovendien bieden ze belangrijke 
aanknopingspunten voor een beter begrip en zorgen ze ervoor dat ons inzicht in de 
ontwikkeling van de marktordening van transportinfrastructuren zich kan verbreden en 
verdiepen. 

 

 

 
Hierna is aangegeven welke vier sectoren en daarbij horende critical cases zijn 
geselecteerd voor deze studie: 
 
Sector Critical case 
Spoor Prestatiecontract met NS Reizigers 
Luchthavens en luchtvaart Nieuw stelsel geluidshinder 
Water (Havens en vaarwegen) Oprichting Mainport Holding Rotterdam N.V. 
Weg Afwegingskader ‘Samen werken aan de weg’ 
 
Bij de sector weg is ervoor gekozen om juist een blik te werpen op de toekomstige 
situatie aangaande vormen van (privaat) wegbeheer, en niet op een case uit het 
verleden. Als critical case beschrijven en beoordelen we daarom het afwegingskader 
‘Samen werken aan de weg’ voor publiek-private samenwerking op het terrein van 
weginfrastructuur dat in opdracht van het Kenniscentrum PPS van het Ministerie van 
Financiën is ontwikkeld.  
 

1.3 Werkwijze  

Het conceptueel kader dat bij deze studie is gehanteerd is gevisualiseerd in de hierna 
volgende schematisering. Het samenhangend analysekader, dat in het volgende 
hoofdstuk uitvoerig wordt beschreven, bestaat uit drie elkaar aanvullende invalshoeken 
die worden toegepast op de vier eerder genoemde sectoren en critical cases. 
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Ordeningsdimensies

Lagenmodel

Praktijktoets

Sector
(bijvoorbeeld de luchtvaartsector)

Case
(bijvoorbeeld

‘geluidshinder’
rondom Schiphol

 
In dit onderzoek is een drietal fasen doorlopen, die ook te herkennen is in de opbouw 
van dit rapport. In de hierna volgende figuur zijn aan de linkerzijde de gevolgde 
stappen van dit onderzoek uiteengezet en is aan de rechterzijde aangegeven waar de 
resultaten van die stappen in dit rapport zijn opgenomen. 
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Het analyseren van ‘critical cases’ is ter hand genomen middels desk-research op basis van 
secundaire studies. De vier beschrijvingen van de critical cases zijn telkens opgebouwd uit de 
volgende elementen: 
 
• Historische ontwikkeling van de sector 
• Beschrijving van de critical case 
• Interpretatie in termen van het samenhangend analysekader 
• Conclusie 
 

1.4 Initiatief en organisatie 

Het besef bij enkele leden van de Raad voor Verkeer en Waterstaat dat de historische 
ontwikkelingen in tal van transportinfrastructuren enerzijds parallellen vertonen, maar 
anderzijds niet direct verklaarbare verschillen laten zien ten aanzien van de ordening, 
de rol van de overheid, de mate van liberalisering van markten en de effecten daarvan 
ten aanzien van de borging van publieke belangen en de kwaliteit van dienstverlening 
aan afnemers, was aanleiding een onderzoek te starten. Een begeleidingsgroep van de 
Raad werd geformeerd bestaande uit F. de Zeeuw, F. Schaake, A. Rijckenberg en  
B. Verkooijen.  
 
Deze begeleidingsgroep van de Raad heeft het onderzoek voorbereid en heeft een team 
van Berenschot Procesmanagement onder leiding van Prof dr M.J.W. van Twist, 
hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en directeur van Berenschot 
Procesmanagement, opdracht gegeven dit onderzoek uit te voeren. Aan dit onderzoek 
werkten drs A.W.J. Diederen, ir B.P.A. van Mil, ir M.A.R. van Roost en drs M. 
Timmermann mee.  
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Gaandeweg is gebleken dat globale toepassing van het analysekader tot vernieuwende 
gezichtspunten leidde en tot een wezenlijke verdieping van het inzicht. Naar 
aanleiding daarvan is door de Raad besloten de resultaten van deze voorstudie uit te 
brengen als een zelfstandige publicatie van de Raad. 
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Deel 2.1  
 

Samenhangend analysekader 
 

 

 

 



 
 

 



 

2 Een samenhangend analysekader 
2.1 Inleiding 

Een van de doelstellingen van deze studie is het ontwikkelen van een samenhangend 
analysekader voor de ordening van markten en borging van publieke belangen. Daar is 
behoefte aan, zo is reeds eerder geconstateerd. 
 
Dat samenhangend analysekader bestaat uit een drietal invalshoeken die in hoge mate 
complementair zijn. Het gaat om de volgende invalshoeken: 
 
• ordeningsdimensies 
• lagenmodel 
• praktijktoets 
 
Deze invalshoeken worden hierna achtereenvolgens en systematisch beschreven. 
Hierbij wordt wel benadrukt dat bestudering van de ordening van markten en de 
borging van publieke belangen dient te gebeuren vanuit een gelijktijdige analyse van 
de drie invalshoeken waaruit het samenhangend analysekader bestaat. 
 

2.2 Ordeningsdimensies 

 

 

                                                  

Wanneer we de historie van onze traditionele transportinfrastructuren beschouwen dan 
valt op dat het ontstaan ervan vaak is terug te voeren op initiatieven vanuit de private 
sector. Het zijn private ondernemingen die de basis hebben gelegd voor het vervoer per 
bus, per trein of per vliegtuig.  
 
In de loop van de vorige eeuw is de invloed van de overheid op de 
transportinfrastructuren echter sterk toegenomen. Er ontstonden (al dan niet door de 
overheid intensief gereguleerde) publieke monopolies. 
 
Afgelopen decennia is weer een beweging in omgekeerde richting in gang gezet, 
doorgaans aangeduid met termen als liberalisering, privatisering en deregulering.9 
Liberalisering staat voor het vrijmaken en openstellen van markten in de 
infrastructuurgebonden sectoren, met als beoogd uitvloeisel een beweging naar meer 
concurrentie. Privatisering staat voor het afstoten door de overheid van het eigendom 
van bedrijven die opereren in infrastructuurgebonden sectoren. Deregulering duidt op 
het wegnemen van regels die mogelijk een barrière vormen voor het eigen initiatief en 
ondernemerschap van bedrijven in de infrastructuurgebonden sectoren.10 
 

 
 9 Zie Heuvelhof, E.F. ten, en M.J.W. van Twist, 2000; en de Kabinetsnotitie Privatisering en liberalisering in

netwerksectoren, 2000. 
10 We sluiten hier gedeeltelijk aan bij D. Bos (1995) die deregulering ziet als een combinatie van enerzijds minder 

regels en anderzijds vernieuwde regulering die beter aansluit bij maatschappelijke en economische ontwikkelingen.  
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In feite spreken we hier over drie dimensies die, wanneer ze in samenhang worden 
beschouwd, een goed beeld geven van de ordening van de markt en van de partijen 
die daarin functioneren c.q. daarvoor verantwoordelijkheid dragen: 
 
• organisatiedimensie: publiek versus privaat (met daaraan gekoppeld 

beleidsambities die tot uitdrukking komen in de privatiseringsoperatie); 
• marktdimensie: monopolie versus concurrentie (met daaraan gekoppeld 

beleidsambities die van doen hebben met het vrijmaken van markten en tot 
uitdrukking komen in de liberaliseringoperatie) 

• sturingsdimensie: autonomie versus regulering (met daaraan gekoppeld 
beleidsambities die tot uitdrukking komen in de dereguleringsoperatie). 

 

  Ordeningsdimensies

 
Aan de hand van deze drie dimensies kan vervolgens de ordening van markten in kaart 
worden gebracht, en kan ook worden beschreven en beoordeeld welke veranderingen 
hebben plaatsgevonden. Deze drie dimensies worden hierna verder uitgewerkt. 
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2.2.1 Organisatieconcept: publiek versus privaat  

 

  Ordeningsdimensies

 

 

                                                  

 
 
In veranderende verhoudingen tussen overheid en markt is al gebleken dat de 
uitvoering van taken waarmee publieke belangen verbonden zijn niet noodzakelijk ook 
door de overheid zelf ter hand hoeven te worden genomen. Publiek eigendom is slechts 
één optie om publieke belangen te waarborgen, en zeker niet altijd vanzelfsprekend de 
beste.  
 
Maar toch zien we dat veel discussies slechts over deze vraag alleen gaan: wel of niet 
privatiseren? Privatisering is dan ook regelmatig onderwerp van debat.  
 
Naast de eigendomsverhoudingen zijn ook andere factoren bepalend voor de mate 
waarin er gesproken kan worden van ‘privaat’ of ‘publiek’. Hierna volgt een 
opsomming van verschillende subdimensies11 die daarbij kunnen worden genoemd: 
 

 
11 Zie ook: Bovens, M.A.P., en M. Scheltema, 1999. Overigens maken Bovens en Scheltema onderscheid in vijf 

subdimensies. Een van die subdimensies is de mededingingsstructuur: van monopolie tot vrije markt. In ons 

analysekader wordt deze dimensie expliciet genoemd als een dimensie voor de ordening van de markt. We hebben 

deze dimensie hier dan ook weggelaten, waardoor er vier subdimensies resteren. 
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• Eigendomsverhoudingen. Dit is veruit de meest belangrijke subdimensie die 
bovendien door velen ook wordt beschouwd als de enige. Van publiek naar privaat 
kunnen de volgende stappen worden onderscheiden: overheidsinstelling, 
staatsbedrijf, overheid die een meerderheidsbelang heeft, overheid die 
grootaandeelhouder is, overheid die (een beperkt aantal van de) aandelen heeft 
en tot slot: de particuliere onderneming waarin de overheid geen enkel aandeel 
heeft. 

• Regime dat voor de bedrijfsvoering van de organisatie geldt. Dient de organisatie 
zich aan de publieke of juist aan de private (rechts)regimes te houden, waar het 
gaat om de interne bedrijfsvoering? Bijvoorbeeld als het gaat om de juridische 
structuur: is het een publieke rechtspersoon of een private (zoals een stichting, 
vereniging of N.V.). Of als het gaat om de boekhouding: is de Comptabiliteitswet 
van toepassing of juist de Wet op de Jaarrekeningen? Of bijvoorbeeld als het gaat 
om de arbeidsrelaties: gelden de Ambtenarenwet en andere publieke wetten en 
regelingen of geldt juist boek 7 van het burgerlijk wetboek? Al deze factoren 
tezamen bepalen de mate waarin het regime al dan niet publiek of privaat is. 

• Gezagsrelaties. Heeft de overheid (de minister van het verantwoordelijke 
departement) zeggenschap over de activiteiten die de organisatie verricht, of heeft 
de overheid daar juist in zijn geheel geen zeggenschap over. Het gaat hier onder 
meer over de ministeriële verantwoordelijkheid en de mate van verzelfstandiging. 
Van publiek naar privaat kunnen de volgende stappen worden onderscheiden: 
volledig gezag, publieke verzelfstandiging, private verzelfstandiging en 
uitbesteding. 

• Financierings elaties. Worden de activiteiten van de organisatie uit publieke 
middelen gefinancierd of uit private middelen. Ook hier zijn wederom 
verschillende gradaties te onderscheiden.  

r

 
In onze analyse van het organisatieconcept nemen wij bij de typering in termen van 
publiek en privaat eerst en vooral de eigendomsverhoudingen (wie bezit de aandelen?), 
maar nemen we daarnaast ook bij de positionering op de as de andere aspecten mee. 
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2.2.2 Marktconcept: monopolie versus concurrentie 

  Ordeningsdimensies

 

 

 

                                                  

 
Bij deze dimensie gaat om de vraag in welke mate er al dan niet sprake is van 
concurrentie. Een typering van de marktordening beweegt zich tussen enerzijds het 
volledig ontbreken van een markt (monopolie) tot anderzijds de ideaaltypische situatie 
van een volledig vrije markt (veel aanbieders, veel afnemers). De vraag naar de meest 
geëigende mate of vorm van concurrentie is lastig te beantwoorden: die hangt samen 
met de wijze waarop de publieke belangen het best worden gediend, de technische 
mogelijkheden en eigenschappen van de infrastructuur, historische ontwikkelingen, 
enzovoorts.  
 
Het is in ieder geval relevant onderscheid te maken tussen de soorten van 
concurrentie12 die er bestaan: 
 
• Concurrentie op de infrastructuur: hiervan is sprake als er op de markt geen 

natuurlijk monopolie is en meerdere aanbieders hun diensten kunnen aanbieden 
via dezelfde infrastructuur. Het gaat hierbij om concurrentie tussen aanbieders 
van vervoersdiensten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de taximarkt. 
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• Concurrentie om de infrastructuur: in dat geval is er sprake van slechts een 
aanbieder die het recht heeft om vervoersdiensten op de infrastructuur aan te 
bieden. Dat recht is verkregen in concurrentie met andere potentiële aanbieders. 
Hier gaat het om bijvoorbeeld de concessies voor busgebieden. 

• Concurrentie tussen infrastructuren: hierbij gaat het om concurrentie tussen 
aanbieders die (ongeveer) dezelfde dienst leveren, maar via een andere 
infrastructuur. De diensten die op beide concurrerende markten worden geleverd 
zijn tot op zekere hoogte (imperfecte) substituten. Denk hierbij aan concurrentie 
tussen de taxi, de trein, de bus en zelfs de fiets. 

• Concurrentie met de infrastructuur: hierbij gaat het om het leveren van een 
dienst die concurrerend is met de dienst die via een infrastructuur wordt 
geleverd. Denk hierbij aan de beschikbaarheid van bronwater uit de fles: in feite 
concurreert het bronwater met het water uit het waterleidingnet. 

• Concurrentie door middel van het vergelijken van prestaties. Hierbij gaat het er 
om de diensten van aanbieders die in een monopolistische positie verkeren te 
vergelijken met aanbieders die vergelijkbare diensten elders leveren. Dit is veelal 
een prikkel die wordt ingezet wanneer afnemers geen keuzevrijheid hebben: de 
tucht van de markt werkt daar niet vanzelfsprekend. Geen keuzevrijheid kan 
ontstaan doordat een gebruiker gebonden is aan één leverancier (bijvoorbeeld 
leidingwater of elektriciteit) of als er schaarste is (denk in dit verband aan de 
zorgsector waar steeds vaker prestaties worden vergeleken, en waar de 
keuzevrijheid als gevolg van schaarste nog steeds beperkt is). Vergelijken van 
prestaties zo kunnen door NS Reizigers te vergelijken met andere treinvervoerders 
in andere landen, door busbedrijven gedurende de concessieperiode met elkaar 
te vergelijken, door de tarieven van concurrerende taxibedrijven overzichtelijk in 
een matrix te plaatsen, enzovoorts. 

 
Met nadruk stellen we hier dat telkens verschillende combinaties van concurrentie 
voorkomen in plaats van één enkele zuivere vorm. Zo is de combinatie ‘om’ en ‘op’ de 
infrastructuur relevant waar het gaat om de radiofrequenties: voor het verkrijgen van 
een concessie moet worden geconcurreerd om de infrastructuur, vervolgens moet met 
de andere zenders op de infrastructuur worden geconcurreerd om de luisteraars. 
Bovendien is er sprake van concurrentie tussen infrastructuren: denk aan de televisie of 
aan internet.  
 
In principe kan de invulling van de concurrentievorm per deelmarkt (waaronder het 
infrastructuurniveau en het dienstenniveau) verschillen. Niet zelden wordt in 
beschouwingen over infrastructuurgebonden sectoren het infrastructuurniveau als 
natuurlijk monopolie aangemerkt, terwijl er voor de laag deelmarkt vervoersdiensten 
wel mogelijkheden voor concurrentie worden vermoed. Dit leidt dan soms tot 
advisering voor ‘unbundling’, waarbij infrastructuur wordt afgezonderd van het niveau 
van dienstverlening. Maar omgekeerd wordt er soms ook juist gepleit voor een 
bundeling van beide. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de (kosten en opbrengsten van) 
aanleg en exploitatie van wegen via DBFMO13-contracten.  
 
Wanneer de dimensie monopolie-concurrentie wordt gecombineerd met de dimensie 
publiek-privaat ontstaat een matrix waarin partijen kunnen worden gepositioneerd. 
                                                   
13 De afkorting DBFMO staat voor: ‘Design, Built, Finance, Maintain and Operate’. 
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Hierna zijn enkele willekeurige partijen gepositioneerd. Dat geeft op zich al een 
interessant en opmerkelijk beeld en roept ook vragen op. Een voorbeeld: Waarom is 
Connexxion nog publiek terwijl concurrenten als Arriva en BBA/Connex privaat zijn? 

  Ordeningsdimensies

 

 

 

 

 
Men zou wellicht veronderstellen dat er samenhang is tussen de beide dimensies, in 
die zin dat naarmate er sprake is van meer concurrentie, in de eigendom meer private 
verhoudingen aan de orde zijn. En omgekeerd: dat meer monopolie samengaat met 
meer publiek eigendom. De praktijk is vaak anders, zoals de figuur laat zien. Dat hangt 
mede samen met de dimensie die hierna wordt beschreven: het sturingsconcept. 
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2.2.3 Sturingsconcept: autonomie versus regulering  

 

  Ordeningsdimensies

 
Niet alleen verschillen de fysieke transportinfrastructuren op de dimensies publiek-
privaat en monopolie-markt, ook als het gaat om de overheidssturing van die sectoren, 
tot uitdrukking komend in de intensiteit van regulering, loopt de mate uiteen.  
 
Ook hier zijn verschillende tussenstappen of gradaties te benoemen. Zo neemt de mate 
van regulering toe naarmate:14 
 
• Er naast generieke mededingingsregels (Mededingingswet) ook sectorspecifieke 

mededingingsregels zijn (bijvoorbeeld de Elektriciteitswet) 
• Er naast de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) ook sectorspecifieke 

toezichthouders actief zijn (bijvoorbeeld DTe of OPTA) 
• Er gebruik wordt gemaakt van bijzondere (beperkende) regels die gelden voor de 

reeds gevestigde partijen waardoor nieuwe toetredens in de gelegenheid worden 
gesteld zich op de markt te begeven. Deze regels worden ook wel asymmetrische 
regels genoemd. Dergelijke regelgeving is bijvoorbeeld van toepassing in de 
telecomsector waar partijen zoals KPN kunnen worden aangemerkt als partijen 
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met ‘aanmerkelijke marktmacht’. Partijen met aanmerkelijke marktmacht 
worden onderworpen aan specifieke regelgeving. 

• Er ook vanuit maatschappelijke organisaties en intermediaire organisaties 
invloed wordt uitgeoefend. Denk hier onder meer aan organisaties als ROVER of 
de Consumentenbond. Die organisaties prikkelen tot meer wet- en regelgeving 
en meer transparantie en oefenen druk uit voor andere regulering. 

 
Overigens zijn er nog veel meer factoren te noemen dan hiervoor. Echter, in het kader 
van deze studie is een verdere uitwerking niet van belang.  
 
Wel willen we hier de aandacht nog vestigen op de wijze van toegangverlening tot de 
infrastructuur. Ook dat gaat samen met (soms uitvoerige) regelgeving. Zo kan een 
aanbesteding bijvoorbeeld gepaard gaan met een uitgebreid programma van eisen 
(PvE), zoals momenteel ook soms gebeurt bij de aanbesteding van concessies voor het 
busvervoer. Ook vergunningverlening leent zich goed voor het stellen van regels door 
de overheid.  
 
En ook hier, evenals bij de dimensie publiek-privaat, is verzelfstandiging relevant. De 
mate van verzelfstandiging zegt namelijk iets over de randvoorwaarden waarbinnen 
een organisatie functioneren moet. Is er veel ruimte voor eigen initiatief en 
ondernemerschap? Of wordt die ruimte bewust beperkt gehouden door middel van 
regelgeving, toezicht of andere arrangementen?  

 

 

                                                  

 
2.3 Lagenmodel 

Een zinvolle beschrijving en beoordeling van ontwikkelingen die zich voltrekken in de 
ordening van markten op transportinfrastructuren dient naar ons idee vorm te krijgen 
vanuit het besef dat er steeds sprake is van diverse deelmarkten ofwel lagen waarbij er 
(telkens) andere overwegingen spelen om de markt te dimensioneren. Beschouwing 
vanuit een lagenmodel vereenvoudigt en verscherpt daarmee de analyse en biedt snel 
inzicht in de markt of sector. Een lagenmodel beschrijft in feite de waardeketen.15 
 
Het lagenmodel dat wij in deze studie hanteren is mede ontleend aan enkele eerder 
ontwikkelde lagenmodellen voor verkeer en vervoer.16  
 

 
15 Zie ook de rapportage van OC&C Strategy Consultants, april 2002. 
16 Zie ook Schaafsma, Bovy, en Van Binsbergen (2001) en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1995). De in dit 

rapport gehanteerde variant van het lagenmodel is ingebracht door Raadslid mr. F.E. Schaake, en in de praktijk 

toegepast op zowel het gebied van het ‘traditionele’ verkeer en vervoer als bij de ontwikkeling van glasvezel-

infrastructuren en internet-breedbanddiensten. 
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  Lagenmodel

 
 
Het model heeft een functionele insteek en kent een aantal basislagen die 
verschillende dienstenniveaus beschrijven. De fysieke infrastructuur functioneert als 
drager of geleider van voertuigen. Daarboven bevindt zich de laag van 
verkeersdiensten. Het gaat daarbij om het reguleren of routeren van verkeersstromen. 
Te denken valt dan aan regulering door middel van verkeersregels, toeritdosering bij 
opritten van snelwegen, verkeerslichtinstallaties, sluizen in waterwegen, et cetera. Op 
de laag van de vervoersdiensten gaat het om het verplaatsen van goederen of personen 
via carriers (voertuigen). Tot slot kan er sprake zijn van diensten van toegevoegde 
waarde, die van invloed zijn op het gedrag van partijen in het verkeer en vervoer en 
die op een of andere wijze waarde toevoegen aan het product. In dat kader kan 
gedacht worden aan de radio-verkeersinformatie, routeplanningsystemen, 
mobiliteitsadviezen, et cetera. 
 
Daarmee zijn er vier basislagen: 
• Infrastructuur 
• Verkeersdiensten 
• Vervoersdiensten 
• Toegevoegde waarde diensten 
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Daarnaast kunnen nog de lagen ‘Vraag’ en ‘Aanbod’ worden toegevoegd: daartoe zijn 
vervolgens alle overige vragende en aanbiedende partijen te rekenen die niet tot de 
vier basislagen behoren. 
 
Het lagenmodel is gekozen omdat naar ons idee een zinvolle interpretatie van een 
sector en de daarin voorkomende critical cases (keerpunten en omslagsituaties) vorm 
dient te krijgen vanuit het besef dat de markt gelaagd is. Op al deze lagen opereren 
andere partijen als vragers en aanbieders: verpakkers, verladers, vervoerders, 
wegbeheerders, ruimtelijke ordenaars, enzovoorts en krijgt de werking van de markt op 
een andersoortige manier vorm: concurrentie op, om en tussen markten. Aandacht voor 
dit soort onderscheidingen in lagen verheldert en verscherpt de analyse van critical 
cases en schept ruimte voor de ontwikkeling van een stevig maar ook voldoende 
gedifferentieerd advies. Immers, als men het heeft over een monopolie of over een 
privatisering, dan is van belang te bezien binnen welke context dat vraagstuk speelt en 
over welke laag dit gaat, en wat de consequenties kunnen zijn voor het samenspel met 
andere lagen. De typering in termen van de eerder onderscheiden ordeningsdimensies 
(publiek-privaat, monopolie-concurrentie, autonomie-regulering) loopt dan ook niet 
zelden per laag uiteen. Dat vereist dus een analyse waarin de lagen van elkaar 
onderscheiden maar tevens in samenhang worden beschouwd. 
 

 

 

De gelaagdheid van de sectoren zien we overigens ook terug in beleidsdiscussies die 
zich rond verschillende projecten voltrekken. Hoewel vraagstukken zich soms lijken te 
beperken tot een enkele laag, blijken ze in de praktijk veel vaker samen te hangen met 
de verbinding en vervlechting tussen lagen. Zo speelt in de discussie over de A4 
Midden-Delfland niet alleen de kwestie van inpasbaarheid in de open ruimte via al 
dan niet verdiepte aanleg (infrastructuurlaag), maar ook de vraag of er tol geheven kan 
en moet worden (laag van verkeersdiensten) of welke mogelijkheden er zijn om via 
dienstverlening door derden bij een private exploitatie waarde toe te voegen (markt 
voor toegevoegde waarde diensten). 
 
In de beschrijving van de critical cases in termen van het lagenmodel presenteren we 
telkens ook een overzicht van de actoren die actief zijn op die verschillende lagen. De 
kleuren van de actoren geven daarbij aan of deze partijen publiek danwel privaat zijn. 
Daarbij zijn we in eerste instantie uitgegaan van het eigendom van de aandelen. Zo is 
bijvoorbeeld het verzelfstandigde NS Reizigers nog volledig publiek, aangezien de 
overheid de aandelen in handen heeft. Het positioneren middels eigendom van de 
aandelen geeft echter soms een verkeerd beeld: stel bijvoorbeeld dat een organisatie 
met een tiende van de aandelen in handen van de overheid voor een heel klein deel 
participeert in een ‘privaat’ bedrijf. Dan strookt het beter met de werkelijkheid om dat 
private bedrijf dan ook maar ‘privaat’ te noemen in plaats van ‘overwegend privaat’. 
De consequentie is wel dat er soms lastige grensgevallen zijn.   
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2.4 Praktijktoets 

De praktijktoets is naast de dimensies en lagen van belang omdat naar onze opvatting 
een analyse van de marktordening bij transportinfrastructuren zich niet meer beperken 
kan tot een tekentafel-beschouwing alleen. De ervaring leert dat er zeker ook aandacht 
moet zijn voor het proces van verandering. Stilaan is het besef gegroeid dat het 
doorvoeren van wijzigingen in de marktordening veel meer vraagt dan een goed 
doordacht tekentafel-ontwerp en dat dit door de veelheid aan betrokkenen en 
belangen bepaald niet eenvoudig is. Onder invloed van tactisch handelen, weerstand 
bij gevestigde partijen en voortdurend veranderende politieke en maatschappelijke 
opvattingen kunnen frictiekosten ontstaan die de realisatie van een economisch-
theoretisch optimale situatie (blijvend) in de weg staan.17 Denk in dit verband maar aan 
switching costs (kosten die samenhangen met de overstap naar andere aanbieders) en 
aan toegangsregulering (unbundling en third party access). Wij denken dat een studie 
naar de ordening en ontwikkeling van de transportinfrastructuren ook om gerichte 
aandacht voor dit soort aspecten vraagt. 
 

                                                  

Een effecten-matrix 
Bij de bestudering van infastructuurgebonden sectoren (en critical cases daarbinnen) 
dient er aandacht te zijn voor de bedoelde en onbedoelde en de gewenste en 
ongewenste effecten van het optreden van marktpartijen op de 
transportinfrastructuren. Daarom hebben we ook aandacht voor het tactisch handelen 
van partijen (welhaast onvermijdelijk) in de sectoren bij verschuivingen op de 
dimensies publiek-privaat, monopolie-concurrentie en autonomie-regulering. De 
veranderingen die in het verlengde daarvan optreden in termen van de vervlechting en 
ontvlechting tussen lagen versterkt dit tactisch handelen nog eens. Van dat tactisch 
handelen gaan effecten uit, die al dan niet voorzien en al dan niet gewenst zijn. Hierna 
volgt een voorbeeld van mogelijke effecten naar aanleiding van openstelling van een 
Nederlandse markt voor buitenlandse bedrijven.  
 

 
17 Zo zijn er transactiekosten; kosten die samenhangen met het verkrijgen van informatie, onderhandelingen, het 

afsluiten van contracten en kosten van controle op naleving van een contract en eventuele sanctiekosten 

(Williamson, 1989 in: Bos, 1995). 
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 Effecten-matrix

Effecten van
verandering Voorziene Onvoorziene

Gewenste

Bijvoorbeeld:
Laagdrempelige
toegang voor nieuwe
toetreders
Innovatie treedt op
...

Bijvoorbeeld:
Toegang voor
Nederlandse bedrijven
in buitenland
vereenvoudigt
…

Ongewenste

Bijvoorbeeld:
Juridisering:
lawyerocracy
Tarief voor gebruik
infra omhoog
Vertragingstechnieken
worden ingezet
...

Bijvoorbeeld:
Infra-eigenaar die ook
diensten levert
investeert vooral in
diensten, niet in infra
Lokettentoerisme bij
toezichthouders
...

 

 

 
 
Tactisch handelen kan voortkomen uit niet-weten (met andere woorden: een kwestie 
van gebrek aan kennis), niet-willen (met andere woorden: een kwestie van 
tegengestelde belangen) of niet-kunnen (met andere woorden: een kwestie van een 
onwerkbare context). De praktijktoets is ervoor om niet alleen de bedoelde en 
gewenste effecten, maar ook de onbedoelde en ongewenste effecten in de 
beschouwing te betrekken. 
 
Een barrièremodel 
Een barrièremodel geeft het tactisch handelen van partijen weer in een aantal 
uitingsvormen die vaak achtereenvolgens te herkennen zijn in bijvoorbeeld discussies 
over toegangsregulering voor derden. 
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  Barrières
Afspraken maken en vast leggen (!?)
Lawyerocracy (!?)

Juridische barrières

Economische barrières
Kostendekkend tarief (!?)
Kruissubsidiëring (!?)

Bestuurlijke barrières
Tekentafelbeleid (!?)
Polit ieke compromissen (!?)

Technische barrières
Technologieontwikkeling (!?)
Capaciteitstekort (!?)

 
 
Ter verduidelijking: 
 
• Technische barrières: Als het vraagstuk van toegang zich voordoet, dan zal de 

gevestigde partij zich veelal eerst beroepen op technische barrières: ‘Het is 
technisch niet mogelijk’. Of: ‘Er is te weinig capaciteit over’. 

• Bestuurlijke barrières: Er zal een compromis gesloten moeten worden dat recht 
doet aan de belangen van partijen. Ook dat is een tijdrovende barrière. 

• Economische barrières: Vervolgens moet bepaald worden wat de vergoeding moet 
zijn die een nieuwe toetreder dient te betalen voor toegang tot en gebruik van 
de infrastructuur. Ook dat is een proces op zich. 

• Juridische barrières: Daarna volgt de juridische strijd, waar advocaten de zaak 
onderling moeten ‘dichttimmeren’. 

 
Een interessante case waar de barrières zeer duidelijk te herkennen zijn betreft de 
interconnectie en toegangsregulering in de telecomsector. 
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Case: Interconnectie en toegangsregulering in de telecomsector 
Sinds de introductie van concurrentie op het vaste telefoonnet is KPN verplicht 
interconnectie-overeenkomsten te sluiten met nieuwe aanbieders van telefonie over 
een vast netwerk. Nieuwe aanbieders zoals Tele2 kunnen op deze manier gebruikmaken 
van (gedeeltes van) het netwerk van KPN. Gebruikers die bellen via verschillende 
aanbieders kunnen dan toch met elkaar communiceren over één infrastructuur.  
De gang van zaken rondom het sluiten van die interconnectie-overeenkomsten 
beschouwend zien we dat in eerste aanleg techniek als belemmerende factor werd 
opgevoerd: er was volgens KPN een tekort aan capaciteit. De oorzaak hiervan zou 
enerzijds gelegen zijn in een onvoorzien grote populariteit van Internet, waardoor de in 
eerste instantie gereserveerde extra capaciteit niet langer toereikend was. Anderzijds 
zou de congestie te wijten zijn aan het uitblijven van investeringen in de vaste 
infrastructuur door de concurrenten van KPN. Dit capaciteitstekort kon evenwel op zich 
best verholpen worden met technische aanpassingen aan het netwerk  
Wanneer het probleem met de techniek is opgelost, manifesteert zich een volgende 
barrière: voor het sluiten van een overeenkomst moeten onderhandelingen worden 
gevoerd. Op welke plaatsen is interconnectie gewenst en op welke termijn moet deze 
gerealiseerd worden? En bovendien de economische barrière: tegen welke vergoeding 
moet interconnectie plaatsvinden? Ook hier werden vertragingstechnieken ingezet, 
bijvoorbeeld door onmogelijk hoge tarieven te vragen of door inferieure technische 
voorzieningen te leveren.18 
 
De barrières doen zich niet alleen voor als het gaat om toegangsregulering. Ook bij van 
tal van andersoortige beleidsvoornemens zijn de barrières te herkennen. Bijvoorbeeld 
bij geluidshinder: aanvankelijk zijn bepaalde meetmethoden technisch niet mogelijk, 
vervolgens moet tussen de betrokken partijen een bestuurlijk compromis worden 
gevonden, waarna het ook gaat om de economische uitwerking daarvan (wie draait op 
voor de kosten?). Vervolgens moet alles nog in wet- en regelgeving worden omgezet: 
ook daar kan verandering en vertraging optreden.  
 
De praktijktoets: enerzijds als ex-post evaluatie, anderzijds als ex-ante evaluatie 
De praktijktoets zoals wij die hier hebben voorgesteld is in eerste instantie te 
beschouwen als een soort van ex-post evaluatie: met behulp van een tweetal modellen 
kan worden bezien welke situaties zich in de praktijk hebben voorgedaan en wat de 
effecten zijn geweest die daaruit voortkwamen.  
 
Maar daarnaast kan deze praktijktoets ook het karakter hebben van een ex-ante 
evaluatie. Immers, het model met de (on)voorziene en (on)gewenste effecten kan ook 
op een beleidsvoornemen voor de toekomst worden toegepast. Natuurlijk kunnen 
onvoorziene effecten daarmee theoretisch bezien niet in kaart worden gebracht, maar 
wel kan een dergelijke exercitie er toe bijdragen dat effecten die nu nog door 
bijvoorbeeld beleidsmakers onvoorzien zijn, tijdig worden voorzien. Daarmee kan het 
beleidsvoornemen nog worden verrijkt met de noodzakelijke arrangementen om 
ongewenste effecten te voorkomen. Hetzelfde geldt ook voor het barrièremodel: het 

                                                   
18 De onenigheden die zich voordeden bij het sluiten van de interconnectie-overeenkomsten hebben geleid tot een 

aantal geschillen tussen KPN en de nieuwe aanbieders, zoals Enertel en Versatel. 

Marktordening en publieke belangen rond vitale transportinfrastructuren, februari 2003  65 



doordenken van een veranderingstraject op basis van de vier barrières draagt bij aan 
een meer weloverwogen inschatting van het tactisch handelen van partijen. 
 

2.5 Toegevoegde waarde van dit samenhangend analysekader 

Ook in andere beeldbepalende studies en rapporten is ingegaan op vraagstukken met 
betrekking tot privatisering van organisaties en instellingen, liberalisering van markten, 
deregulering van sectoren en borging van publieke belangen. We laten er drie kort de 
revue passeren. 
 
In het WRR-rapport ‘het borgen van publiek belang’19 wordt ingegaan op de wat- en 
met name op de hoe-vraag aangaande de borging van publieke belangen. De wat-
vraag concentreert zich op bepaling van de maatschappelijke belangen die moeten 
worden aangemerkt als publieke belangen en waarvoor de overheid dus de 
eindverantwoordelijkheid op zich moet nemen. De hoe-vraag is er vooral op gericht 
aan te geven op welke wijze de borging gestalte kan krijgen. Daarvoor noemt de Raad 
een viertal borgingsmechanismen (regels, concurrentie, hiërarchie en institutionele 
waarden). In dit rapport van de WRR staat met name het onderscheid tussen publiek en 
privaat centraal. 
 
In de nota ‘Publieke belangen en marktordening’20 presenteerde het kabinet een 
vijfstappenplan voor de marktordening in netwerksectoren. Via het definiëren van de 
publieke belangen, het vertalen daarvan in regelgeving en het inrichten van toezicht, 
wordt vervolgens bezien welke vorm van concurrentie het meest opportuun is 
(concurrentieladder). Ten slotte wordt bepaald hoe moet worden omgegaan met de 
eigendom van overheidsbedrijven in de netwerksectoren.  
 
In het rapport ‘Overheid en netwerksectoren’21 wordt een Afwegingskader voor 
Regulering van Netwerksectoren (ARN) gepresenteerd. Dit rapport beoogt aan te geven 
welke marktordening leidt tot maximale welvaart, gegeven de te waarborgen publieke 
belangen. 
 
De toegevoegde waarde van het samenhangende analysekader zoals dat eerder in dit 
hoofdstuk uiteen is gezet, is ten eerste dat de dimensies (die in andere rapporten soms 
wel en soms niet worden benoemd) in samenhang en gelijktijdig worden 
gepresenteerd (ordeningsdimensies). Daarnaast wordt met dit samenhangend 
analysekader onderkend dat meerdere lagen onderscheiden kunnen worden in de 
analyse van transportinfrastructuren, en dat de dimensies (publiek versus privaat, 
monopolie versus concurrentie en autonomie versus regulering) voor elk van die lagen 
volstrekt anders ingevuld kunnen (en soms zelfs: moeten) zijn. Ten slotte valt op dat in 
de drie hiervoor aangehaalde rapporten voornamelijk wordt geanalyseerd wat de te 
bereiken optimale eindbeelden zijn ten aanzien van de ordening van de sectoren. In 

                                                   
19 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), 1999. 
20 Ministerie van Economische Zaken, 2000. 
21 Ministerie van Economische Zaken, 2002. 
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het samenhangend analysekader dat als vertrekpunt van deze studie is ontwikkeld 
wordt tevens aandacht gevraagd voor het overgangsproces daar naar toe, waarin 
sprake is van ontvlechting van voormalige overheidsorganisaties en de ontwikkeling 
van nieuwe markten. In dit proces blijken zich tal van ongewenste en onbedoelde 
effecten voor te doen, worden betrokkenen met barrières geconfronteerd en leidt 
tactisch handelen tot alles behalve de situatie zoals die op de tekentafel vooraf was 
voorzien. 
 
Samenvattend zijn de kenmerken van de genoemde rapporten als volgt te duiden: 

 

 

Samenhangend 
analysekader (Raad 
voor V&W) 

Het borgen van het 
publiek belang  

Publieke belangen en 
marktordening  

Afwegingskader voor 
Regulering van 
Netwerksectoren (ARN) 

Ordeningsdimensies 
 

Met name aandacht 
voor het bepalen van 
de publieke belangen 
en de wijze van 
borging. 

Met name aandacht voor 
de drie dimensies als 
eindbee d in het kader 
van het borgen van het 
publieke belang. 

l

Met name aandacht 
voor de drie dimensies 
als eindbeeld in het 
kader van het bereiken 
van maximale welvaart. 

Lagenmodel Geen aandacht voor de 
gelaagdheid van 
sectoren. 

Beperkte aandacht voor 
de gelaagdheid van 
sectoren (enerzijds 
infrastructuur en 
anderzijds producten en 
diensten). 

Beperkte aandacht voor 
de lagen van de markt 
en verticale scheiding in 
een leverings- en een 
netwerkbedrijf. Geen 
analyse per laag. 

Praktijktoets Geen aandacht voor 
onbedoelde en 
ongewenste effecten en 
voor de barrières die 
voortkomen uit tactisch 
handelen bij de 
introductie van 
marktwerking. 

Geen aandacht. Wel aandacht voor het 
pad van verandering. 
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Deel 2.2  
 

Analyse ‘critical cases’ 
 

 

 

 



 

 



 

3 Spoor 
3.1 Historische ontwikkeling22 

 

 

                                                  

 
Met de oprichting van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij (HSM) in 1837 
startte de ontwikkeling van de Nederlandse spoorsector. Private partijen legden (binnen 
wat nu de Randstad heet) de fysieke infrastructuur aan en droegen zelf zorg voor de 
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22 De beschrijving van de historische ontwikkeling van de Nederlandse Spoorwegen is gebaseerd op Heuvelhof, E. ten 

en R. van der Helm, 1999.  



exploitatie. Niet alleen de infrastructuur was daarmee in private handen, maar ook de 
verkeer- en vervoerdiensten. De overheid beperkte zich in eerste instantie tot het 
verlenen van concessies voor de aanleg van spoorverbindingen en later ook voor het 
leveren van vervoersdiensten. Het gebied buiten de Randstad was voor private 
investeerders in infrastructuur niet interessant. In die gebieden nam daarom de 
overheid de verantwoordelijkheid op zich voor de aanleg. Private 
vervoersmaatschappijen huurden vervolgens die infrastructuur en kregen van de 
overheid een concessie voor het exploiteren van de lijnen. Deze 
vervoersmaatschappijen zorgden zelf voor het onderhoud van het materieel.  
 
Overheid noch markt bleken echter in staat om een sterk en rendabel spoornetwerk op 
te zetten. In gebieden waar zowel de infrastructuur als de vervoersdiensten een private 
aangelegenheid waren, was sprake van ‘moordende’ concurrentie. Een verslechterde 
internationale concurrentiepositie vormde vervolgens in 1881 de aanleiding voor een 
parlementaire enquête over de exploitatie van de spoorwegen. Dat leidde tot de 
conclusie dat de exploitatie ‘verbrokkeld’ was en dat er sprake was van ongezonde 
concurrentie tussen de bestaande maatschappijen.23 Bovendien speelde de overheid 
meerdere rollen: enerzijds als behartiger van het algemeen belang en beleidsmaker en 
anderzijds als verhuurder van het spoor.  
 
In 1890 werd besloten dat enkel de Staatsspoorwegen en de Hollandsche IJzeren 
Spoorwegmaatschappij de exploitatie van de hoofdlijnen voor hun rekening moesten 
nemen. Het net werd daarbij zo verdeeld dat beide partijen ongeveer even sterk 
zouden zijn. De overige spoorwegen werden door deze maatschappijen overgenomen of 
verdwenen op andere wijze. Vanaf dat moment was er sprake van gematigde 
concurrentie. De overheid verzorgde de aanleg van nieuwe lijnen, die vervolgens door 
de vervoersmaatschappijen werden geëxploiteerd.  
 
Begin 20ste eeuw was er sprake van geïntensiveerde samenwerking tussen deze twee 
spoorbedrijven. Ondanks die samenwerking verliep de exploitatie moeizaam waardoor 
toenemende overheidsinvloed noodzakelijk werd: ‘naasting’. De overheid dekte de 
ontstane tekorten af en kreeg daarnaast medezeggenschap in het bedrijf. In 1920 kreeg 
de Staat een meerderheidsbelang in het kapitaal en een meerderheid in de Raad van 
Commissarissen. Het spoorbedrijf veranderde daarmee in een bedrijf dat allereerst het 
algemeen belang te dienen had.  
 
In 1937 volgde een reorganisatie van het gehele spoorbedrijf en werd de NV Nederlandse 
Spoorwegen opgericht. De schulden werden gesaneerd, de onrendabele contracten 
werden opgezegd en het eigendom van de NV Nederlandse Spoorwegen kwam voor 
99,9% in handen van de Staat. De overheidsbemoeienis aangaande de bedrijfsvoering 
was vooral gericht op de maatschappelijke functie die het bedrijf vervulde. Dat werd 
onder meer zichtbaar in de zogenaamde openbare dienstverplichting en de formele 
betrokkenheid bij beslissingen over tariefstelling, dienstregeling, investeringen en 

                                                   
23 Zie Faber, 1989:30, In: Heuvelhof, E. ten, en R. van der Helm, 1999. 
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financiering. Waar de overheid deze zaken voorheen als randvoorwaarde opnam in de 
concessie, mengde zij zich nu direct in de bedrijfsvoering.  
 
In de jaren ’50 en ’60 leken de resultaten van de NS in eerste instantie goed te zijn. De 
geboekte winsten vloeiden echter niet voort uit het spoorvervoer, maar waren 
afkomstig van NS-dochters als Van Gend & Loos. Tekorten in de dienstverlening op het 
spoor volgden dan ook onherroepelijk. De opkomst van de auto in de jaren ’50 en ’60 
deed bovendien de vraag naar openbaar vervoer afnemen. Tegelijkertijd koos de 
overheid vanuit overwegingen van milieubeleid en vanuit solidariteit voor burgers in 
afgelegen gebieden steeds voor verdergaande afdekking van de tekorten. Toen de NS 
het hele spoorwegnet in 1970 aanmeldde voor sluiting, was dat dan ook voor de 
overheid onbespreekbaar. Ondanks ingrijpende saneringen bleven publieke 
investeringen in de NS noodzakelijk en bleven de resultaten van het staatsbedrijf 
slecht.  
 

 

 

                                                  

Midden jaren ’80 probeerde de overheid de ontstane situatie een halt toe te roepen. 
Uitgangspunt was dat een doelmatiger gebruik van financiële middelen zou ontstaan 
wanneer de directie van de NS zou kunnen beschikken over meer zeggenschap 
aangaande de bedrijfsvoering.24 De NS zou dus zelfstandiger moeten opereren met 
minder overheidsinvloed. Parallel hieraan speelde dat het personenvervoer per spoor in 
toenemende mate werd gezien als het middel bij uitstek om de congestie op het 
wegennet terug te dringen.25 Echter, ook na de presentatie van het plan ‘OV maal twee’ 
en de opkomst van de studentenkaart werden de problemen van de NS nog manifester.  
 
Eind jaren ’80, begin jaren ’90 ontstonden op Europees niveau bewegingen gericht op 
liberalisering van de bedrijfstak. Vrije marktwerking en concurrentie op en om het 
spoor werden gezien als de beste garantie om het spoorvervoer te versterken. Daarom 
werd ingezet op marktwerking en de realisatie van een nationaal en Europees ‘level 
playing field’. De EG-Richtlijn 91/440 en EG-Verordening 1893/91 beschrijven de 
voorgestane ontwikkeling van de spoorsector: het privatiseren van de nationale 
spoorwegen, het toelaten van concurrentie op de nationale infrastructuur en het 
omzetten van de openbare dienstverplichting in contracten. De Commissie-Wijffels 
(1992) bereidde de implementatie van de richtlijn voor. De commissie adviseerde de NS 
te verzelfstandigen om ‘alert, flexibel en effectief te kunnen inspelen op de 
ontwikkelingen in een veranderende, concurrerende markt’. Die verzelfstandiging 
diende gefaseerd te verlopen: het goederenvervoer snel en het personenvervoer 
langzaam. De commissie adviseerde voorts om het spoorbedrijf te splitsen in een 
exploitatiedeel (het marktsegment) en een infrastructuurdeel (overheidstaak). De 
Rijksbijdrage aan vervoerders zou moeten verdwijnen en de investeringen in 
infrastructuur zouden in zijn geheel voor rekening van het Rijk blijven.  
 

 
24 Heuvelhof, E. ten en R. van der Helm, 1999. 
25 Zo was de doelstelling in het structuurschema Verkeer en Vervoer II het personenvervoer per spoor te laten stijgen 

van 11 miljard reizigerskilometers naar 18 miljard in 2010. 
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In 1995 sloten de minister van Verkeer en Waterstaat en de NS een Overeenkomst op 
Hoofdlijnen, die de scheiding tussen infrastructuur en exploitatie vorm moest geven 
overeenkomstig de eisen uit de EG-Richtlijn. De overheid richtte zich in de nieuwe 
situatie op de semi-publieke taken: de ontwikkeling van de zorg voor infrastructuur, de 
toegang tot het spoorwegnet, de verdeling van de capaciteit van de infrastructuur, 
verkeersleiding, de normstelling voor de veiligheid van de infrastructuur en het vervoer 
en het toezicht op de naleving daarvan.26 Ook het waarborgen van een maatschappelijk 
gewenst openbaar vervoersaanbod waar dit op bedrijfseconomische gronden niet werd 
aangeboden, het creëren van een level playing field en het beschermen van de 
gebonden gebruikers waren verantwoordelijkheden die de overheid naar zich toetrok. 
Deze nieuwe situatie vereiste echter ook nieuwe wetgeving. Er volgde daarom na 
afsluiting van de overeenkomst een overgangsperiode waarin die nieuwe wetgeving 
werd voorbereid en waarin werd bestudeerd hoe een (hybride) samenwerkingsmodel 
voor het management van de publieke taken (infrastructuur) zou kunnen werken. 
Daarna zou een meer definitief model in de wet vorm kunnen krijgen.  
 
Bij aanvang van de overgangsperiode in 1995 werd de NS verzelfstandigd. De 
onderdelen die betrekking hadden op infrastructurele taken en de commerciële 
activiteiten vielen voor de duur van de overgangsperiode onder dezelfde holding: de NV 
Nederlandse Spoorwegen. De commerciële activiteiten werden ondergebracht bij NS 
Groep NV. Deze NV omvatte op dat moment onder meer NS Reizigers, NS Cargo (later: 
Railion), NS Materieel, NS Stations en NS Vastgoed. De onderdelen die betrekking 
hadden op infrastructuurtaken en verkeersdiensten (Railinfrabeheer als eigenaar en 
beheerder van het spoorwegnet, Railned als capaciteitstoedeler en Railverkeersleiding 
als (bij)stuurder van de dienstregeling) kregen een aparte status in de holding NV 
Nederlandse Spoorwegen. Het werden 'taakorganisaties' die uiteindelijk zouden 
overgaan naar het Rijk.  
 
In 2000 werd met de minister van Verkeer en Waterstaat overeengekomen de 
overgangsperiode te beëindigen en de aandelen van de taakorganisaties over te dragen 
aan het Rijk.27 Vanaf 1 januari 2001 regelt een prestatiecontract de gunning van het 
spoorvervoer op het hoofdrailnet. Dit is een uitvloeisel van de verzakelijkte relatie 
tussen Rijksoverheid en openbaar vervoersbedrijven als NS Reizigers. De feitelijke 
uitplaatsing van de taakorganisaties is op 1 juli 2002 gerealiseerd. Deze taakorganisaties 
zullen op basis van de nieuwe Spoorwegenwet in de toekomst ondergebracht worden 
onder een Rail Infra Manager. Die Rail Infra Manager (Prorail), bestaande uit de huidige 
taakorganisaties Railinfrabeheer, Railned en Railverkeersleiding, zal de 
verantwoordelijk voor het beheer van het spoorwegnet dragen.28  

                                                   
26 Zie het Kabinetsstandpunt over het advies van de Commissie-Wijffels (TK 1992-1993 18986, nr. 4) en de lijst van 

vragen en antwoorden (TK 1995-1996 18 986, nr.18). 
27 Zie: Prestatiecontract met NS Reizigers, Tweede Kamer, vergaderjaar 2000–2001, 18 986, nr. 51 en Overname 

aandelenpakket in een aantal taakorganisaties van de NV Nederlandse Spoorwegen, Staten-Generaal, vergaderjaar 

2000–2001, 27 465, nrs. 53a en 3. 
28 Nieuwe algemene regels voor de aanleg, het beheer, de toegankelijkheid en het gebruik van spoorwegen alsmede 

voor het verkeer over spoorwegen (Spoorwegwet) (TK 2000-2001, 27 482, nr. 3). Bij dit schrijven is de Spoorwegwet 
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N euwe partijen op het spoor 
Sinds enkele jaren kennen we als gevolg van het marktwerkingstreven naast de NS ook 
andere partijen die zich op de Nederlandse spoormarkt begeven. Naast 
goederentreinen van Railion (voorheen NS-Cargo) rijden er ook goederentreinen van 
ACTS en Shortlines over de Nederlandse sporen. Nieuwe toetreders zijn er inmiddels ook 
(weer) in het regionale personenvervoer. Op regionale lijnen in het noorden en oosten 
van het land (en dus niet op het kernnet) zijn nieuwe vervoerders actief: vanaf mei 
1999 verzorgt Noordned in een deel van Friesland het openbaar vervoer per trein (en 
bus), en doet Syntus dat in de Achterhoek.29 Al eerder, in 1996, begon Lovers Rail met de 
exploitatie van een tweetal ‘recreatietrajecten’ die een jaar later werden gevolgd door 
concessies voor lijnen op het kernnet. In september 1999 werden alle lijndiensten van 
Lovers Rail per direct stopgezet. Lovers zei daarover “Met de NS was het niet ‘normaal 
zaken doen’ en een onafhankelijk orgaan dat zorg kon dragen voor een evenwichtige 
situatie voor aanbieders van vervoersdiensten ontbrak”.30 De Algemene Rekenkamer 
concludeerde dat de taakorganisaties niet altijd voldoende afstand konden nemen van 
inhoudelijke beïnvloeding door andere NS-onderdelen en de Raad van Bestuur.31  
 

3.2 Critical case: het prestatiecontract  

De introductie van marktwerking op het spoor heeft geleid tot een aantal 
veranderingen in de organisatie van de sector. Begonnen werd met de 
verzelfstandiging van de NS, waarbij tevens in grote lijnen een scheiding ontstond 
tussen infrastructuur en verkeersdiensten enerzijds – in handen van de overheid – en 
de laag van de vervoersdiensten anderzijds - waar een vorm van marktwerking en 
concurrentie zou moeten ontstaan. Doelstelling van de veranderingsoperatie was te 
komen tot een sterke, concurrerende railsector, in lijn met de in Europees verband 
ingezette ontwikkeling naar de introductie van meer marktwerking. De NS zou als 
sluitstuk van de operatie naar de beurs gaan en het overheidsbelang in de 
onderneming zou worden afgestoten.  
 
Als uitvloeisel van de verzakelijkte relatie tussen overheid en openbaar 
vervoersbedrijven werd door het Rijk en NS Reizigers per 1 januari 2001 een 
prestatiecontract afgesloten om het bedrijf te stimuleren haar dienstverlening op het 
gewenste niveau te krijgen. NS Reizigers heeft daarmee een voorlopige 
vervoersconcessie voor het hoofdrailnet gekregen waarbij het prestatiecontract met de 
Rijksoverheid zorgt voor een prikkel om prestaties te leveren op aspecten als 
‘punctualiteit’ en ‘groei in de spits’. In de spits werd een groei van 23% beoogd tussen 

 
nog niet in werking getreden. Alle vervoerders zullen dan met Prorail overeenkomsten sluiten over toegang tot en 

het gebruik van het spoorwegnet. 
29 Noordned is eigendom van de NS en van busvervoerder Arriva; Syntus is sinds mei 1999 actief als vervoersbedrijf in 

de Achterhoek. Syntus is een dochteronderneming van NS Reizigers, Connexxion en het Franse vervoersbedrijf CMI.  
30 NRC Handelsblad, 14 september 1999. 
31 Zie het rapport ‘Toezicht op het spoor’, Algemene Rekenkamer, 1999. Railned bleek op onderdelen onvoldoende 

onafhankelijk gehandeld te hebben, en vertrouwelijke informatie over Lovers door te spelen aan NS-Reizigers.  
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2000 en 2005 van het aantal reizigers dat in de ochtendspits de corridors rondom 
twaalf grote steden en Schiphol passeert. In de daarbij eveneens overeengekomen 
punctualiteiteis werd vast gelegd dat minimaal 88% (oplopend tot 92% in 2005) van 
het aantal treinen op tijd zou moeten rijden of maximaal drie minuten vertraagd mocht 
zijn. Daarnaast werden afspraken gemaakt over comfort, prijzen, 
klanttevredenheidsonderzoek en informatieplicht.32 
 

3.3 Interpretatie in termen van de ordeningsdimensies 

De verzelfstandiging van de NS en de verzakelijkte verhoudingen tussen NS Reizigers en 
de overheid kunnen we interpreteren als verschuivingen die hebben plaatsgevonden 
op alle drie de dimensies: publiek-privaat, monopolie-concurrentie en autonomie-
regulering. 
 
De heeft de overheid ervoor gekozen de taken aangaande de infrastructuur en het 
leveren van verkeersdiensten nadrukkelijk publiek te houden. Die taken worden 
uitgevoerd door taakorganisaties: publieke monopolies die medio 2002 uit de NS-
holding werden geplaatst en die relatief sterk worden gereguleerd ten einde 
onafhankelijkheid ten opzichte van aanbieders van vervoersdiensten, waaronder NS 
Reizigers, te kunnen borgen. Opvallend is dat overheidsinvloed bij deze taken weer 
sterk terug is gekomen. 
 
Voor wat betreft het leveren van vervoersdiensten is een verschuiving naar meer 
zelfstandigheid (en wellicht ook privaat) en autonomie te constateren. Dat betekent 
niet dat NS Reizigers nu al in privaat eigendom is:33 wel dat er sprake is van meer 
zelfstandigheid (autonomie) van NS Reizigers. De overheid kan zich na de 
verzelfstandiging niet langer bezigen met bijvoorbeeld de bedrijfsvoering van NS 
Reizigers. Dit vanuit de gedachte dat er concurrentie zal gaan ontstaan tussen 
vervoersaanbieders. Op de laag van de vervoersdiensten moet op de regionale lijnen, 
concurrentie om de markt ontstaan voor wat betreft het personenvervoer. Voor het 
goederenvervoer moet op diezelfde laag concurrentie op de markt worden behouden 
en/of versterkt. Om die concurrentie tussen vervoersondernemingen eerlijk te laten 
verlopen zullen al deze vervoersondernemingen in principe onafhankelijk moeten zijn 
van de overheid: dat geldt dus ook voor NS Reizigers. 
 
Op dit moment heeft NS Reizigers voor het hoofdrailnet nog een tijdelijk monopolie. Het 
personenvervoer op het hoofdspoor zal daarbij tot 2015 exclusief door NS Reizigers 
verzorgd worden.34  
 
En daar zit ook de crux van het afsluiten van een prestatiecontract. In feite is dat 
prestatiecontract een regeling (in termen van de dimensie autonomie-regulering) die 

                                                   
32 Zie ook: Twijnstra Gudde (i.s.m. TNO Inro en IMCG), 2001. 

 
33 dat is misverstand dat vaak te herkennen is in de discussie over de toekomst van de Nederlandse spoorwegen. 
34 Zie ook: Vervoerkamer NMa (www.nma-org.nl). 

76 Marktordening en publieke belangen rond vitale transportinfrastructuren, februari 2003  



 

moet repareren wat onvoldoende is geborgd middels de andere dimensies. NS Reizigers 
is niet langer volledig publiek: de invloed van de overheid is daardoor beperkt 
(dimensie publiek-privaat). Bovendien heeft NS Reizigers een tijdelijk monopolie: ook 
dat is geen prikkel voor goede prestaties (dimensie monopolie-concurrentie).  
 
De vraag die zich voordoet is of het borgen van het publiek belang middels alleen 
regelgeving wel voldoende borging biedt. Hoe dichtgetimmerd zo’n contract ook is, 
partijen zoeken vanuit hun eigen positie altijd naar mogelijkheden om zo min mogelijk 
nadeel te ondervinden van de beperkingen in een dergelijk contract. Daar wordt in de 
praktijktoets later in dit hoofdstuk nog uitgebreider op ingegaan.  
 
In de toekomst zullen we mogelijk een verschuiving zien van een intensieve regulering 
van de nagenoeg enige aanbieder (NS Reizigers) naar minder intensieve regulering (of 
althans: regulering die is bedoeld om concurrentie te laten plaatsvinden) in combinatie 
mét concurrentie. In dat kader is het nog interessant om op te merken dat de OECD 
substantiële mogelijkheden ziet voor een duidelijkere scheiding van infrastructuur en 
vervoersdiensten en / of scheiding van gevestigde ondernemingen in kleinere regionale 
ondernemingen.35 Met name dat laatste kan een interessant discussiepunt worden 
wanneer in de toekomst de concurrentie niet echt tot stand komt. 
 

3.4 Interpretatie in termen van het lagenmodel 

 

 

                                                  

In de situatie voor verzelfstandiging was het zo dat het staatsbedrijf NS zowel 
verantwoordelijk was voor aanleg, beheer en onderhoud van het spoor als voor het 
laten rijden van treinen over dat spoor en een belangrijk deel van de toegevoegde 
waarde diensten. Ofwel: NS beheerste alle (vier) lagen uit het lagenmodel 
 
Met de introductie van marktwerking op het spoor is een scheiding aangebracht tussen 
de lagen infrastructuur en verkeersdiensten enerzijds en de lagen vervoersdiensten en 
toegevoegde waarde diensten anderzijds.  
 
Daartoe is het oude bedrijf NS opgedeeld in een aantal aparte BV's; voor 
vervoersdiensten (naast NS Reizigers bijvoorbeeld ook NS Cargo), toegevoegde waarde 
diensten (stations, vastgoed), verkeersdiensten (capaciteitsmanagement en 
verkeersleiding: Railned en Railverkeersleiding) en diensten op het gebied van 
infrastructuur (Railinfrabeheer: RIB). Infrastructuur en verkeersdiensten zijn nu een taak 
van het Rijk; de overige diensten zullen in de toekomst een taak van de markt zijn 
waarin partijen onderling met elkaar concurreren. 
 
Interessant is daarbij ook zeker de rol van de toegevoegde waarde diensten die in de 
nieuwe (marktachtige) context een steeds belangrijker discussiepunt zal worden. Bij 
toegevoegde waarde diensten valt te denken aan reisinformatie, aan de treintaxi, aan 
de winkels op het station en aan de koffie die in de trein verkrijgbaar was. Die 
toegevoegde waarde diensten zijn nu vaak nog in handen van de NS (of de NS is er op 

 
35 OECD, 2001. 
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andere wijze bij betrokken). En dat terwijl die NS tegelijkertijd vervoersdiensten levert. 
Met de introductie van concurrentie zal daarover de discussie losbarsten. Een 
hypothetisch voorbeeld: wellicht zal de Treintaxi36 alleen die treinreizigers vervoeren die 
met NS Reizigers hebben gereisd en niet met de concurrent van NS Reizigers. Is dat 
eerlijk? Een lastige vraag die niet eenvoudig is te beantwoorden. 
 
Wanneer we de betrokken partijen op het spoor positioneren in termen van het 
lagenmodel, dan kan dit als volgt worden gevisualiseerd:  
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Toelichting: De k euren van de actoren geven aan of deze par ijen publiek danwel 
privaat zijn. Daarbij zijn we in eerste instantie uitgegaan van het eigendom van de 
aandelen. Dat betekent dan ook dat ‘publiek’ niet alleen betrekking heeft op 
overheden zelf, maar ook op zeer zelfstandige organ saties die als een normaal bedr jf
functioneren, maar waarvan de overheid de aandelen in handen heeft.   

l t

i i  

i
l  
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Daarnaast geeft het positioneren m ddels eigendom van de aandelen soms een 
verkeerd beeld: ste  bijvoorbeeld dat een organisatie met een tiende van de aandelen
in handen van de overheid voor een heel k ein dee  participeert in een ‘privaat’ bed ijf. 
Dan strookt het beter met de werkelijkheid om dat private bedrijf dan ook maar 

 
36 NS Reizigers participeert in Transvision BV. Dat is een dochteronderneming die op haar beurt de Treintaxi 

exploiteert. 
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‘privaat’ te noemen in plaats van ‘overwegend privaat’. De consequentie is wel dat er 
soms lastige grensgevallen zijn, bijvoorbeeld als het gaat om een organisatie die echt 
als een bedrijf functioneert, maar waarvan de aandelen uiteindelijk in publieke 
handen zijn. Een voorbeeld is het bouwbedrijf Strukton waarvan de NS de aandelen in
handen heeft en op haar beurt de overheid weer de aandelen van de NS bezit. In 
dergelijke complexe geva len hebben we een keuze gemaakt. Daarmee moet de lezer 
bij de interpretatie van d t lagenmodel zich rekenschap van geven.   
 
In deze visualisatie wordt heel duidelijk dat Railinfrabeheer verantwoordelijk is voor de 
fysieke infrastructuur. Railverkeersleiding en Railned verzorgen de verkeersdiensten, en 
een aantal operators, waaronder NS Reizigers, maakt daarvan gebruik om 
vervoersdiensten te leveren aan de klant. Opvallend is dat NS Reizigers onder dezelfde 
holding valt als NS Vastgoed en NS Stations. In die zin is er een relatie tussen de 
verschillende onderdelen van de NS. NS Vastgoed is de vastgoedontwikkelaar en belegger 
op knooppunten van openbaar vervoer.37 NS Stations is het bedrijfsonderdeel van de 
Nederlandse Spoorwegen dat verantwoordelijk is voor alles wat zich op en rond de 
stations afspeelt.38 De vier kerntaken van NS Stations zijn: beheer, exploitatie, 
kaartverkoop, service & informatievoorziening en tevens medeontwikkeling van 
stations. 
 
Daarnaast zijn er nog tal van toegevoegde waarde diensten. Zo kan naast de Treintaxi 
ook een goede aansluiting op bussen als een toegevoegde waarde dienst worden 
gezien. In dat kader is interessant dat Syntus en Noordned ook buslijnen exploiteren. 
Syntus heeft recentelijk de aanbesteding van de treinverbinding Zutphen, Hengelo, 
Oldenzaal gewonnen en zal vanaf december 2003 de spoor- en aangrenzende 
busverbindingen aanbieden en exploiteren. De aandelen van Syntus zijn onder meer in 
handen van Connexxion en NS Reizigers (beide voor een derde). Noordned exploiteert 
busverbindingen in Friesland. Overigens zijn NS Reizigers (voor 49,9%) en Arriva 
Nederland (voor 50%) aandeelhouders van Noordned. Daarnaast is ook de 
reisinformatie van OV 9292 interessant. 9292 is een samenwerkingsverband van NS en 
het stads- en streekvervoer. Met alle openbaar-vervoerbedrijven en veerdiensten werkt 
9292 nauw samen om reizigers te voorzien van actuele reisadviezen van deur-tot-
deur.39 
 
Wanneer het prestatiecontract nader wordt beschouwd dan is het interessant te 
moeten constateren dat dat contract zich alleen richt op de laag van de 
vervoersdiensten. Daardoor is een nieuw spanningsveld ontstaan: tussen de 
vervoerders op het spoor enerzijds en de infrabeheerder en toedeler van capaciteit 
anderzijds (de taakorganisaties). Het gevolg is dat als NS Reizigers als vervoerder wordt 
aangesproken op de tekortschietende dienstverlening, niet zelden de oorzaak en schuld 
van de ontstane situatie wordt neergelegd bij infrabeheerder (RIB) of 
capaciteitsmanager. Een woordvoerder van de NS zei eens: “Als het spoor niet goed is, 

 
37 Zie ook: www.ns.nl. 
38 Zie ook: www.ns.nl. 
39 zie ook: www.9292OV.nl. 
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kunnen wij er niet overheen rijden met onze treinen. Het is net als met een auto: als er 
enorme gaten in de weg zitten, rij je er ook niet overheen.”  
 
Voor een buitenstaander is daardoor onduidelijk geworden waar de oorzaak ligt van 
vertragingen. NS Reizigers geeft de schuld aan de taakorganisaties, die op hun beurt NS 
Reizigers weer de schuld in de schoenen schuiven. Vastgesteld kan worden dat de 
scheiding van verantwoordelijkheden en het afsluiten van een prestatiecontract met de 
vervoersdienstenlaag (NS Reizigers) nieuwe spanningen heeft opgeroepen die zich uiten 
in verwijten over en weer. Die spanningen zijn nu zelfs zo groot dat er geluiden 
waarneembaar zijn om juist weer te vervlechten: infrastructuurbeheer en onderhoud 
samen met het leveren van vervoersdiensten terugbrengen in één hand. 
 

Case: Tactisch spel wordt door NS Reizigers op verschillende lagen gespeeld 
Eind 2002 ontstaat er grote commotie over de tariefverhoging die NS Reizigers wil 
doorvoeren. Eerder is afgesproken dat NS Reizigers haar tarief één keer per jaar mag 
verhogen met een vastgesteld maximum percentage. De eerste tactische handeling is 
het voornemen van NS Reizigers om een tariefverhoging door te voeren op 31 december 
2002 enkele uren voor middernacht, en vervolgens enkele uren na middernacht op 1 
januari. De tariefverhoging wordt vervolgens onderdeel van een groot tactisch spel, 
waar mogelijk zelfs de rechter aan te pas zal komen. 
 
In het kader van het lagenmodel is interessant te moeten constateren dat het spel zich 
niet beperkt tot de laag van de vervoersdiensten: NS Reizigers stelt voor af te zien van 
een van de tariefverhogingen (die voor juli 2003) als het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat de kostenstijging voor het gebruik van het spoor niet doorberekend aan NS 
Reizigers. Het gaat hier om de huur die NS Reizigers betaald om diensten op dat spoor 
te mogen aanbieden.  

 
3.5 Interpretatie in termen van de praktijktoets 

Partijen handelen tactisch, zeker in situaties waarin spanningen optreden. Dat is 
enerzijds begrijpelijk: iedere organisatie probeert zijn eigen positie te waarborgen. 
Anderzijds levert dit ongewenste en onvoorziene effecten op waarvan we ons 
rekenschap moeten geven. Hieronder gaan we in op de ongewenste en onvoorziene 
effecten bij de uitvoering van het prestatiecontract.  
 
Door het ontbreken van concurrentie in de huidige situatie kan het voorkomen dat de 
optimalisering van de dienstverlening door NS Reizigers aan de klant niet altijd de 
prioriteit en de aandacht krijgt die vanuit het perspectief van de reiziger wenselijk is. 
Met het afsluiten van het prestatiecontract beoogde de overheid om NS Reizigers te 
dwingen de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. In het prestatiecontract is het 
te realiseren kwaliteitsniveau transparant en degelijk vastgelegd. Zo leek het in ieder 
geval op het eerste gezicht 
 
Een onderwerp als bijvoorbeeld ‘punctualiteit’ is kan op vele manieren gedefinieerd 
worden. En verschillende partijen hebben een verschillend belang bij die 
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definitiebepaling. Varianten betreffen onder meer de punctualiteitmeting vanuit het 
gezichtspunt van de trein, de reis of de reiziger. Daarnaast zijn er natuurlijk verschillen 
van mening over de te hanteren norm (in punctualiteit per gebeurtenis of over een 
vastgestelde periode), over de plaats (op elk station, op eindpunten of op 
knooppunten) en over het moment van meting (bij het binnenrijden van het station of 
bij het openen der deuren) en daarmee over de uitkomsten van meting. Ook hier heeft 
het barrièremodel een rol gespeeld: zo zijn er technische belemmeringen die het 
onmogelijk maken bepaalde vormen van punctualiteit te meten. 
 
Het vaststellen van het contract is daarmee al een tactisch belangenspel op zich. Het 
prestatiecontract is daarmee ook per definitie al een compromis tussen het Rijk en NS 
Reizigers. En vervolgens dient het contract uitgevoerd te worden. Daarbij zoekt NS 
Reizigers naar mogelijkheden om enerzijds te voldoen aan de eisen uit het contract, 
maar anderzijds naar mogelijkheden om andere doelstellingen te halen die zijn 
ingegeven vanuit het bedrijfsbelang. Zo heeft NS Reizigers als verzelfstandigde 
organisatie een eigen verantwoordelijkheid op financieel gebied voor het realiseren 
van een rendementsdoelstelling. Er is dus voor NS Reizigers voldoende reden om 
tactisch om te gaan met het prestatiecontract. We noemen hierna een aantal 
voorbeelden daarvan. 
 

 

 

                                                  

Ten eerste noemen we hier het puur formeel realiseren van de gestelde 
punctualiteiteisen door minder treinen te laten rijden. Het laten uitvallen van treinen is 
niet altijd in het belang van de klant, maar vergroot wel de mogelijkheden om de 
treinen die wel rijden te laten voldoen aan de punctualiteiteisen. Bovendien is het 
‘ongestraft’ laten uitvallen van treinen mogelijk op basis van het contract. In 2001 valt 
dan ook gemiddeld tussen de 1 en 2%40 van de treinen ‘ongepland’ uit. Het komt 
overeen met ongeveer 1000 van de 50.000 treinen die per week rijden (2 %). 
 
Daarnaast legt NS Reizigers de oorzaak van een vertraging veelvuldig neer bij andere 
actoren, zoals bij de beheerder van de infrastructuur. Hierover merkt NS Reizigers op 
dat het spoorwegnet tegen zijn capaciteitsgrenzen aan loopt, maar dat de middelen die 
de Rijksoverheid besteedt, naast de megaprojecten als Betuweroute en HSL-Zuid, 
onvoldoende zijn. Die infrastructuur zou niet goed onderhouden zijn, waardoor NS 
Reizigers niet op tijd kan rijden. Opmerkelijk is daarbij eveneens dat NS Reizigers 
tegelijkertijd invloed uitoefent op de mate waarin er onderhoud aan het spoor kan 
worden gepleegd.41 Onderhoudsbedrijven geven aan dat zij van NS Reizigers nauwelijks 
de tijd krijgen om onderhoud uit te voeren op het spoor. Immers, hoe minder tijd voor 
onderhoud, hoe meer tijd er over blijft om de treinen te laten rijden. Op de lange 
termijn breekt dat natuurlijk op. Dat blijkt ook al uit het verleden: de effectieve 
werktijd voor onderhoud is in de jaren ’90 vrijwel gehalveerd, met als resultaat dat 
improvisatie bij de uitvoering van het onderhoud is toegenomen. Interessant is ook dat 
blijkbaar toen al de belangen van NS Reizigers om het beslag op de infrastructuur te 
maximaliseren zwaarder wogen dan die van andere onderdelen in de NS-holding. 

 
40 Volgens een schatting van de Consumentenbond per 25 november 2001. 
41 Zie Etty, W. en M. Veraart, 2002. 
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Uiteraard heeft dit op langere termijn tot nadelige effecten geleid als gevolg van 
tekortschietend onderhoud. 
 
Tot slot noemen we hier nog de tactische gedragingen van groepen binnen NS Reizigers. 
De vakbonden, die de directie van NS weg wilden hebben, hebben aan het einde van 
het jaar bewust treinen vertraagd, ten einde de prestaties negatief te beïnvloeden. 
 

Effecten van 
prestatiecontract 

Voorziene Onvoorziene 

Gewenste Bijvoorbeeld 

• Meer treinen die op tijd 
rijden  

• Innovatie van 
vervoersdiensten door NS 
Reizigers42 

Bijvoorbeeld 

• Verzakelijking tussen NS 
Reizigers en de 
taakorganisaties  

• Er kwam voor de overheid 
veel informatie beschikbaar 
over het (dis)functioneren van 
de markt (alleen al door het 
opstellen van het 
prestatiecontract) 

Ongewenste Bijvoorbeeld 

• NS Reizigers legt de schuld 
van vertraging bij anderen, 
zoals bij de 
taakorganisaties.  

Bijvoorbeeld 

• NS Reizigers laat ongestraft 
treinen uitvallen. 

• Het ‘te ver doorschieten’ van 
het elkaar de schuld geven: 
vertrouwen van burgers zakt 
onder het nulpunt. 

• Onderhoudsbedrijven krijgen 
van NS Reizigers nauwelijks 
de tijd om onderhoud te 
plegen. 

 

 
 

3.6 Conclusie 

De problemen die gedurende het proces van invoering van marktwerking ontstonden 
hebben ertoe geleid dat het ingezette beleid in de publieke opinie steeds sterker onder 
druk kwam te staan. De NS werd van alle kanten belaagd en bekritiseerd. Zo werden de 
gemaakte afspraken in het prestatiecontract aangaande 2001 niet gehaald: de 
punctualiteit lag onder het vereiste niveau. De beoogde groei van het aantal reizigers 

                                                   
42 het is moeilijk om een uitspraak te doen of die innovatie ook werkelijk heeft plaatsgevonden. De meningen 

daarover lopen uiteen. Tegenstanders benadrukken dat het kopje koffie niet meer in de trein te krijgen is, terwijl 

voorstanders wellicht benadrukken dat informatiepanelen duidelijk zijn geworden en dat de kaartautomaten zijn 

vernieuwd en verbeterd.  
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werd niet gehaald en er zou zelfs sprake zijn van een daling van het aantal reizigers. De 
directie kampte bovendien met te weinig en ontevreden personeel en er ontstond ook 
nog eens een structureel tekort aan materieel. Tal van diensten vielen uit en in een 
aantal gevallen reden de treinen zelfs helemaal niet. Met name in de spits en in de 
Randstad was de capaciteit ontoereikend om het passagiersaanbod naar behoren te 
verwerken: de treinen raakten soms ontoelaatbaar vol. De klant werd alsmaar 
ontevredener en in de publieke opinie sprak men over een crisis op het spoor en gingen 
stemmen op om de invloed van het Rijk op het spoor weer terug te brengen. Soms 
wordt zelfs geroepen dat de privatisering van de NS moet worden teruggedraaid. Dat is 
echter onzin, omdat de verzelfstandiging van deze vervoersonderneming weliswaar 
gepaard is gegaan met meer ruimte voor eigen ondernemerschap en minder 
overheidsbemoeienis met de bedrijfsvoering (dimensie autonomie-regelgeving), maar 
zeker niet met een overdracht van aandelen aan private partijen (dimensie: publiek-
privaat). 
 

 

 

De onvrede heeft ertoe geleid dat er telkenmale oplossingen worden aangedragen die 
slechts uitkomst bieden aan maar een beperkt deel van het probleem. De nieuwe 
problemen die als gevolg van het doorvoeren van die oplossingen zouden ontstaan zijn 
veel groter. Denk aan de oplossing om NS Reizigers en RIB maar weer te integreren, 
omdat ze nu telkens de schuld naar elkaar toeschuiven. Ook aan die oplossing kleven 
grote nadelen, zeker bezien van het analysekader. Een interpretatie op basis van het 
analysekader, waarin de relevante dimensies duidelijk van elkaar onderscheiden 
worden en de vervlechting / ontvlechting tussen lagen in samenhang wordt bezien, 
geeft een beter beeld van de spanningen die aan de orde zijn en van wat nu werkelijk 
de discussiepunten zouden moeten zijn. 
Zo worden veel maatschappelijk ongewenste effecten veroorzaakt doordat het 
noodzakelijke ontvlechtingtraject tussen de lagen weliswaar is ingezet, maar nog niet is 
voltooid waardoor zich in de overgangssituatie suboptimale situaties voordoen en 
voordeden. Dat kwam onder meer tot uitdrukking toen Lovers Rail een aantal lijnen 
ging exploiteren. Dat de NS nog steeds de stationslocaties en de kaartverkoop in 
handen had (toegevoegde waarde diensten), heeft het voor Lovers niet gemakkelijker 
gemaakt. Dat pleit dus vooral voor meer aandacht voor de suboptimale situatie die 
tijdens die overgang ontstaan. 
 
Daarnaast zal in de toekomst meer aandacht ontstaan voor de nu nog vrij 
vanzelfsprekende vervlechting tussen het leveren van vervoersdiensten en het leveren 
van toegevoegde waarde diensten (Treintaxi, reisinformatie, kaartverkoop, Kiosk). Die 
vervlechting maakt immers dat een partij als NS Reizigers een relatief stevige positie 
heeft ten opzichte van nieuwkomers. Enerzijds leidt dat juist ook tot geïntegreerde 
dienstverlening voor de klant: dat is goed. Maar anderzijds krijgen andere partijen 
daardoor moeizaam toegang tot de spoormarkt: dit terwijl de consument erbij gebaat 
zou zijn als twee of meer spoorbedrijven op het scherpst van de snede met elkaar 
concurreren en als gevolg van innovatie een hoge kwaliteit voor een relatief lage 
prijzen aan treinreizigers kunnen aanbieden. 
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Ook merken we hier op dat het toch wel opvallend is dat het prestatiecontract zich 
alleen richt op de laag van de vervoersdiensten, en niet op alle lagen tegelijk. Ook 
daarmee zouden afschuifmechanismen minder plaatshebben als gevolg van de 
onderlinge afhankelijkheden die door de partijen uitonderhandeld zouden moeten 
worden.  
 
Tot slot merken we op dat een verschuiving op de dimensie publiek-privaat op dit 
moment eigenlijk niet aan de orde is (hoewel er eerder wel even sprake was van een 
mogelijke beursgang van NS). Beleidsambities zijn lange tijd geformuleerd in termen 
van een verschuiving op de dimensie monopolie-concurrentie, overigens mede 
ingegeven door Europese regelgeving. Dat speelt evenwel eigenlijk alleen op het niveau 
van de vervoersdiensten, waarbij de onvoldragen ontvlechting met andere lagen een 
belangrijke beleidskwestie is gebleken. Een helder begrip hiervan kan ontstaan vanuit 
het besef dat zich gelijktijdig een (minder succesvolle) verschuiving voltrok op de derde 
dimensie, namelijk die van autonomie-regulering: de verzelfstandiging van de NS 
gekoppeld aan het sluiten van een prestatiecontract. Daardoor bleken onvoldoende 
mogelijkheden te bestaan om in de monopoloïde positie die ook NS Reizigers heeft een 
adequate overheidssturing en daarmee borging van publieke belangen te garanderen. 
Luchthavens en luchtvaart  
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4 Luchthavens en luchtvaart 
4.1 Historische ontwikkeling43 

 

 

                                                  

 
Omstreeks het einde van de 19de eeuw werd op veel plaatsen in de wereld geprobeerd 
een echt vliegtuig met een motor te bouwen. De broers Wright uit Amerika slaagden 
hierin als eerste en op 17 december 1903 maakte Orville Wright de eerste vlucht op het 
strand. Deze vlucht, die twaalf seconden duurde en waarbij 36 meter werd afgelegd, 
luidde de start van de luchtvaart in. De ontwikkeling van het vliegtuig ging vanaf dat 
moment erg snel. Er werd over het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland gevlogen, de 
Nederlander Anthony Fokker maakte in Duitsland zijn eerste vliegtuig – de Fokker Spin 
– en toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak waren er al heel wat militaire 
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vliegtuigen. Het vliegtuig bleek een belangrijk oorlogswapen, en werd steeds beter en 
sneller. Na afloop van de Eerste Wereldoorlog in 1918 vormden de ontwikkelde 
bommenwerpers de basis voor de eerste passagiersvliegtuigen (weliswaar voor 
maximaal vier passagiers).  
 
In 1919 werd de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij KLM opgericht. Deze private 
onderneming vroeg echter binnen het half jaar al een overheidssubsidie van het Rijk. 
De KLM maakte haar eerste passagiersvlucht op 17 mei 1920 van Londen naar 
Amsterdam. In dit eerste jaar vervoerde de KLM 345 passagiers en enkele ladingen 
vracht. Toenemende overheidssteun bleek noodzakelijk om KLM in de lucht te houden. 
In ruil voor die steun kreeg het Rijk steeds meer zeggenschap binnen de onderneming. 
Vanaf 1927 benoemde de Staat twee van de vijf bestuursleden en was voor vrijwel 
iedere bedrijfsbeslissing goedkeuring van het Rijk vereist. In 1929 werd het Rijk 
vervolgens meerderheidsaandeelhouder in KLM (54,8%) en functioneerde het bedrijf in 
de praktijk als een staatsbedrijf.44  
 
In diezelfde periode ontwikkelde Schiphol zich tot nationale burgerluchthaven. Vanaf 
1916 was Schiphol – toen overigens niet meer dan een vliegwei – in gebruik als 
militaire luchthaven. Met de eerste KLM-vlucht in 1920, werd de luchthaven ook 
opengesteld voor de burgerluchtvaart. Schiphol werd de nationale burgerluchthaven en 
tevens thuishaven van KLM. In 1926 nam de Gemeente Amsterdam het beheer van de 
vliegwei over, onder meer om de bezoekers van de Olympische Spelen van 1928 in 
Amsterdam te kunnen ontvangen. Als een van de allereerste vliegvelden in Europa 
kreeg Schiphol vervolgens een echte verharde baan.  
 
In 1946 kreeg Schiphol de bestemming "nationale luchthaven" en in 1949 werd de 
aanleg van een geheel nieuw vliegveld van overheidswege goedgekeurd. Schiphol werd 
op dat moment een min of meer zelfstandige onderneming onder de naam NV 
Luchthaven Schiphol. Het Rijk werd de belangrijkste aandeelhouder in de onderneming 
(76%), samen met de gemeenten Amsterdam (22%) en Rotterdam (2%). Schiphol is 
daarmee publiek eigendom. In deze aandelenverhoudingen is overigens tot op de dag 
van vandaag nauwelijks verandering opgetreden.  
 
Tot enkele decennia geleden waren infrastructuur en diensten dus nog sterk met elkaar 
verweven door de betrokkenheid van het Rijk bij deze activiteiten Immers, het Rijk had 
de meerderheid van de aandelen van KLM in handen evenals de meerderheid van de 
aandelen van de luchthaven Schiphol. Door de nauwe betrokkenheid van het Rijk bij de 
organisatie van het luchtvervoer konden zowel KLM als Schiphol zich ontwikkelen.  
 
Vervolgens was Nederland in 1978 het eerste Europese land dat akkoord ging met 
Amerikaanse voorstellen om het luchtverkeer te liberaliseren. In 1984 werd er een 
overeenkomst met Groot-Brittannië getekend om het luchtverkeer tussen beide landen 
volledig vrij te geven. Dergelijke overeenkomsten leverden KLM de mogelijkheid om het 
aantal bestemmingen fors uit te breiden en een betere dienstverlening te bieden dan 

                                                   
44 Profiel KLM, NRC webpagina's, 12 oktober 2000. 
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Europese concurrenten. Steeds meer buitenlandse reizigers vlogen via Schiphol en met 
de KLM.  
 
Tot begin jaren ’90 was het Rijk nauw betrokken bij de organisatie van het Nederlandse 
luchtvervoer. In bilaterale verdragen werden rechten toegekend aan de nationale 
luchtvaartmaatschappijen om bepaalde luchtvervoersdiensten te exploiteren. Die 
betrokkenheid veranderde met de liberalisering van de Europese luchtvervoersmarkt. 
Het besluit tot (gefaseerde) liberalisering van de luchtvaart binnen de toen nog 
zogeheten Europese Gemeenschappen is in 1986 genomen. Zowel het internationale als 
het binnenlandse verkeer op de Europese markt zou vanaf 1993 vrijgegeven worden 
voor alle vergunninghoudende maatschappijen van de lidstaten.  
 

 

 

                                                  

De liberalisering van de luchtvaartmarkt had als gevolg dat staatssteun aan 
luchtvaartmaatschappijen aan strenge regels verbonden werd, dat 
overheidsparticipatie in "flag carriers" slechts onder bepaalde voorwaarden werd 
toegestaan en dat tarieven voortaan binnen een markt tot stand moesten komen. 
Luchtvaartmaatschappijen afkomstig uit de EU kregen vrije toegang tot de markt. Zij 
bepaalden daarbij in beginsel zelf op welke routes zij luchtvervoersdiensten aanboden, 
met de uitzondering dat lidstaten uit het oogpunt van openbare dienstverplichting 
regels konden stellen ten einde een toereikend aanbod te borgen. Het kon daarbij gaan 
om continuïteit, regelmaat, capaciteit en prijzen. Ook is inmiddels sprake van non-
discriminatoire toegang tot luchthaveninfrastructuren.  
 
In de geest van de liberaliseringgedachte bracht de overheid in 1986 haar 
meerderheidsaandeel in KLM terug van 54,8% naar 39,4%. In 1997 kocht de KLM een 
pakket eigen aandelen terug en liep het staatsbelang terug tot 25%, in 1999 werd het 
staatsbelang verder verkleind tot 14,1%. Met het terugbrengen van dat overheidsbelang 
is een optie-constructie afgesproken die het Rijk de mogelijkheid geeft om, indien dat 
nodig is, onmiddellijk 50,1% van het stemrecht in KLM te verkrijgen. Daarmee kunnen 
de landingsrechten en open skies-overeenkomsten, afspraken die door het Rijk zijn 
gemaakt en die alleen gelden voor de Nederlandse maatschappijen, worden 
veiliggesteld.  
 
Schiphol is de thuishaven van KLM gebleven en heeft zich ontwikkeld tot een van ’s 
werelds grootste internationale luchthavens. Inmiddels is de Schiphol Group ook op 
buitenlandse luchthavens actief.45 KLM en andere luchtvaartmaatschappijen maken 
dankbaar gebruik van Schiphol’s uitstekende capaciteiten op gebieden als connectie 
met spoorwegen, cargo-handling en passagiersafwikkeling. 
 
Echter, de grenzen aan de groei van de Europese luchthavens zijn bereikt. Daardoor is 
de luchthavencapaciteit een schaars goed geworden. De schaarste aan infrastructuur 
mag echter niet verstorend werken voor de concurrentie op de markt voor 

 
45 Buiten Nederland neemt Schiphol USA Inc. deel in JFK IAT dat actief is op John F. Kennedy Airport bij New York en 

Schiphol Australia in Brisbane Airport Corporation, die de luchthaven van Brisbane in Australië exploiteert. Zie ook: 

www.schiphol.nl. 
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luchtvervoersdiensten, zo is de gedachte. Een Europese verordening (nr. 93/95) voorziet 
daarom in een systematiek om de beschikbare ruimte op een luchthaven op een 
onpartijdige, doorzichtige en niet-discriminerende wijze te verdelen middels het 
toewijzen van slots.  
 
Het toewijzen van slots op de luchthaven gebeurt op basis van vastgestelde 
prioriteitsregels. Een belangrijk principe daarbij is het principe van ‘grandfather rights’. 
Dat houdt in dat luchtvaartmaatschappijen die in de vorige periode voldoende gebruik 
hebben gemaakt van hun slots, die slots wederom verkrijgen in de nieuwe periode. 
Slots voor nieuwkomers op de markt ontstaan waneer bestaande 
luchtvaartmaatschappijen niet voldoende van hun slots gebruik maken, en / of 
wanneer capaciteitsuitbreiding meer vliegbewegingen toelaat.46 
 
Om het proces van slotallocatie zorgvuldig te laten plaatsvinden dient de 
slotcoördinator zijn taak onpartijdig, niet discriminerend, transparant en onafhankelijk 
uit te voeren.  
 
In tegenstelling tot Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is in de meeste Europese 
landen de slotcoördinator verbonden met de nationale luchtvaartmaatschappij. Voor de 
luchthaven Schiphol is, op basis van het Besluit slotallocatie, de Stichting Airport 
Coordination Netherlands (SACN) aangewezen als slotcoördinator.  
 
Deze stichting is voor twee derde in eigendom van de Nederlandse homecarriers (KLM, 
Transavia, Martinair, Dutchbird en Air Holland) en voor een derde in handen van de 
luchthaven Schiphol. Deze partijen nemen deel in de Raad van Toezicht, die echter 
geen invloed uitoefent op het proces van toewijzen van slots.  
 
Daarnaast is conform de Europese richtlijn een Coördinatiecomité (dat de 
slotcoördinator adviseert over zaken als mogelijkheden tot verhoging van de 
vastgestelde capaciteit, verbeteringen van de verkeerssituatie op de luchthaven, 
klachten over de toewijzing van slots, methoden om het gebruik van de toegewezen 
slots te controleren, richtsnoeren voor de toewijzing van slots met inachtneming van de 
lokale omstandigheden, ernstige problemen voor nieuwkomers, et cetera) in het leven 
geroepen. Het Coördinatiecomité slotallocatie Schiphol bestaat ten minste uit de 
volgende leden: een vertegenwoordiger van de luchthaven Schiphol, een 
vertegenwoordiger van de luchtvaartmaatschappijen die gebruik maken van het 
luchtvaartterrein of hun vertegenwoordigende organisaties, een vertegenwoordiger van 
de luchtverkeersleiding. Als waarnemer zijn tot het comité daarnaast ook een 
vertegenwoordiger van de Rijksluchtvaartdienst en de slotcoördinator toegelaten.  
 

                                                   
46 Als men minder dan 70% van de chartervluchtslots respectievelijk minder dan 80% van de lijndienstslots van een 

toegewezen slotserie gebruikt, trekt de slotcoördinator deze in. Die slots worden vervolgens in een pool gezet, 

waarin ook eventueel nieuwe slots als gevolg van capaciteitsuitbreiding beschikbaar komen. Slots uit de pool worden 

fifty-fifty verdeeld over de gevestigde partijen en de nieuwkomers. Zie ook: Memorie van Toelichting bij het Besluit 

Slotallocatie (Staatsblad 1997, 635).  
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Tot slot willen we in deze historische beschrijving stilstaan bij de discussie over de 
privatisering van Schiphol, die in de zeer nabije historie weer meerdere malen is 
opgelaaid. Van regeringszijde werd ook (diverse malen) het voornemen geuit om de 
aandelen van de NV Luchthaven Schiphol te vervreemden. De overheid streefde naar 
een situatie waarbij zij als regelgever duidelijke randvoorwaarden zou stellen, terwijl 
de luchtvaartsector binnen die randvoorwaarden het eigen proces zou kunnen invullen 
en optimaliseren. Een andere overweging was dat de rol van eigenaar zou kunnen 
interfereren met de rollen van regelgever en toezichthouder, bijvoorbeeld aangaande 
de financiële belangen die de overheid als aandeelhouder heeft en die mogelijkerwijs 
op gespannen voet kunnen staan met beslissingen die de overheid neemt in 
hoedanigheid van regelgever en toezichthouder. Het scheiden van die rollen zou 
bijdragen aan transparantie van verhoudingen en de mogelijke schijn van 
belangenverstrengeling wegnemen. 
 

Case: de overheid in de dubbelrol van aandeelhouder en regelgever 
In de regio Haarlemmermeer meldde een projectontwikkelaar zich met een bouwplan 
voor een kantorencomplex.47 Die bouwplannen, die overigens op grond van de 
bestaande bestemmingsplannen niet geweigerd konden worden, zouden een 
bedreiging kunnen vormen voor de vijfde baan van Schiphol die 20 februari 2003 in 
gebruik wordt genomen. 

 

 

Schiphol kreeg hier lucht van en heeft op stel en sprong haar belangrijkste 
aandeelhouder, het Rijk, hierover ingelicht. Het resultaat was dat de staatssecretaris 
van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat er bij de gemeente Haarlemmermeer op 
aandrong om snel een voorbereidingsbesluit te nemen om deze plannen tegen te gaan. 
Bovendien dreigde Schiphol voor honderden miljoenen aan schadeclaims in te dienen 
bij de gemeente Haarlemmermeer als het besluit niet zou worden genomen. 
Uiteindelijk is het voorbereidingsbesluit toch genomen. De betrokkenen stellen zich 
echter wel de vraag waarom de belangen van de ene commerciële partij (Schiphol) 
koste wat kost prioriteit moesten krijgen ten opzichte van die andere commerciële 
partij: de projectontwikkelaar. Schuilt daarin het belang van het Rijk als 
aandeelhouder? 

 
In november 2000 besloot Paars-II dat de staatsaandelen in Schiphol zouden worden 
verkocht. Daartoe werd het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet luchtvaart inzake de 
exploitatie van de luchthaven Schiphol’48 ingediend bij de Tweede Kamer. Dit 
wetsvoorstel bevatte aanvullende publieke regelgeving om de publieke belangen 
betreffende de continuïteit van de mainport en marktwerking te waarborgen. Echter, 
de Tweede Kamer besloot de discussie over privatisering en het wetsvoorstel tot nader 
order uit te stellen. Vervolgens kondigde de minister van V&W eind 2001 aan om niet 
meer dan 49% van de overheidsaandelen te verkopen, zodat de overheid een 
meerderheidsaandeel blijft behouden. Ook dat plan heeft het in de Tweede Kamer 
(voorlopig) niet gehaald.  

                                                   
47 Binnenlands Bestuur, ‘Gelegenheidswet’ voor Schiphol, 6 december, 2002. 
48 Notitie Privatisering van de NV Luchthaven Schiphol (TK 2001-2002, 28074, nr. 6), Nota van wijziging (TK 2001-2002, 

28074, nr. 8). 
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Het kabinet Balkenende I heeft op haar beurt in het strategisch akkoord 2002 
aangegeven dat op een financieel opportuun moment een minderheidsaandeel in 
Schiphol kan worden verkocht. Binnen zes maanden na aantreden zou dat kabinet dan 
bezien of voldaan was aan voorwaarden zoals de aanwezigheid van voldoende 
waarborgen tegen misbruik van de machtspositie van Schiphol ten opzichte van 
luchtvaartmaatschappijen.49 
 
Het privatiseren van de nationale luchthaven blijft daarmee onderwerp van een hevige 
discussie: voorstanders wijzen op het verwerven en behouden van een internationale 
concurrentiepositie, tegenstanders wijzen op de risico's van vijandige overnames en het 
gevaar van een private monopolist. Voorlopig zijn de aandelen nog steeds in handen 
van het Rijk (75,8%), van de gemeente Amsterdam (21,7% ) en van de gemeente 
Rotterdam (2,4%). 
 

4.2 Critical case: Nieuw stelsel geluidshinder 

De mogelijkheid van starten en landen op Nederlandse luchthavens is niet alleen 
afhankelijk van de beschikbare infrastructuurcapaciteit en het 
verkeersveiligheidsbeleid, maar ook van de geluidhinder die wordt veroorzaakt door 
opstijgende en landende vliegtuigen. Binnen een geïntegreerd stelsel van milieu- en 
veiligheidsnormen stelt de overheid randvoorwaarden aan de ontwikkeling van de 
luchtvaart.  
 
In 2003 wordt een nieuwe normenstelsel ingevoerd. Het uitgangspunt voor dat nieuwe 
normenstelsel was dat niet meer geluidsbelasting zou worden toegestaan dan eerder 
ook al was vastgesteld in de ‘Aanwijzing luchthaventerrein Schiphol’ uit 1996. De komst 
van de vijfde baan mocht dus niet leiden tot meer overlast. 
 
In 2000 kreeg Berkhout de opdracht om als voorzitter van de Commissie Geluidshinder 
Vliegtuiggeluid onderzoek te doen naar een meetsysteem om de geluidsoverlast te 
meten. Daarbij concentreerde de Commissie zich ook op het aantal meetpunten en de 
grootte van de zones. Bij veel burgers was immers het beeld ontstaan dat piloten 
tussen de meetpunten door konden vliegen. Of dat nu waar is of niet: feit blijft dat een 
beperkt aantal meetpunten ook een beperkt beeld geeft van de werkelijke 
geluidsproductie en daarmee van de ervaren hinder in woonwijken. Echter, de minister 
wilde pas in 2005 nader bezien op het aantal meetpunten uitgebreid zou moeten 
worden. De Commissie Berkhout gaf mede naar aanleiding daarvan haar opdracht terug 
aan het Ministerie. 
 
Op 25 juni 2002 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Luchtvaart die de milieu- 
en geluidsgrenzen voor Schiphol regelt. Daarbij wordt uitgegaan van 35 meetpunten.50 

                                                   
49 Kabinetsformatie 2002 (TK 2001-2002, 28375, nr. 5). 
50 Milieuorganisaties hebben aangegeven dat er minstens 350 meetpunten nodig zijn.  
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De minister van Verkeer en Waterstaat heeft toegezegd in 2005 te bezien of die nieuwe 
regels niet tot een verhoging van de geluidsproductie hebben geleid. 
 
Er bestaat veel discussie over de meetpunten en de te hanteren normen in het nieuwe 
stelstel. Als vanzelfsprekend lopen de meningen van de luchtvaartsector, het ministerie 
en organisaties als Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu, Milieufederatie Noord-
Holland en het Platform Leefmilieu Regio Schiphol zeer uiteen. 
 
Maar toch is er tussen al deze partijen in ieder geval overeenstemming over wat nu de 
basis is geworden van dat nieuwe stelsel: Schiphol wordt als een bedrijf beschouwd. 
Een bedrijf dat zelf mag bepalen hoe het aan de normen kan voldoen die door de 
overheid zijn gesteld. De hoeveelheid passagiers, het aantal vluchten, vliegtijden: het 
zijn factoren geworden waarover luchthavenexploitant Schiphol beslist (zolang ze maar 
binnen de normen blijven). De luchthavenexploitant zal daartoe ook samen met 
luchtvaartmaatschappijen, de slotcoördinator en de luchtverkeersleiding afspraken 
moeten maken. 
 

4.3 Interpretatie in termen van de ordeningsdimensies 

 

 

Het accent in deze casus ligt op de dimensie autonomieregulering. Het nieuwe 
normenstelsel is een typisch voorbeeld van een verschuiving van gedetailleerde 
regelgeving naar meer autonomie. Waar vroeger de overheid (op iedere laag) 
gedetailleerde afspraken maakte en intervenieerde, zien we nu dat de overheid 
aanstuurt op zelfregulering door de sector. De zelfregulering gaat gepaard met het 
stellen van normen zoals in het nieuwe normenstelsel is vormgegeven. In 2003 is er 
dan ook geen door de overheid vastgestelde bovengrens meer van bijvoorbeeld het 
aantal vliegbewegingen: slechts de geluidsproductie is gedefinieerd en de sector kan 
zelf bepalen hoe zij binnen de normen blijft.  
 
Interessant is verder dat Schiphol wordt gebruikt als het aangrijpingspunt voor dat 
beleid: zij moet samen met de partijen in het veld bezien hoe aan de door de overheid 
gestelde randvoorwaarden kan voldaan. Vanuit die optiek kan worden gesteld dat het 
juist Schiphol is die te maken krijgt met een zware verantwoordelijkheid om de 
regelgeving door te vertalen naar de andere partijen in de sector: de partijen die zich 
bezigen met de verkeersdiensten en de luchtvaartmaatschappijen. In dat kader is het 
interessant te moeten constateren dat luchtvaartmaatschappijen minder afhankelijk 
worden van de overheid, maar des te meer van de luchthavenexploitant Schiphol en 
van de andere actoren in de sector. 
 
Overigens willen we hier niet onvermeld laten dat juist op de laag van de 
vervoersdiensten wordt gestreefd naar de introductie van concurrentie. Daarbij valt op 
dat er in de sector juist een consolidatie te constateren is: er ontstaan een beperkt 
aantal krachtige allianties waarin verschillende luchtvaartmaatschappijen participeren. 
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4.4 Interpretatie in termen van het lagenmodel 

De overheid wil een prestatie van de luchtvaartsector: een maximale geluidsproductie 
en milieubelasting. Interessant is dat zij zich via de luchthaven, als 
infrastructuureigenaar en –beheerder, op de gehele sector richt. Zeker wanneer we ons 
realiseren dat het prestatiecontract met NS Reizigers zich juist alleen op de actor op de 
laag van de vervoersdiensten richtte. Schiphol is daarmee het aangrijpingspunt voor de 
overheid. 
 
Het gevolg is dat er een sterke verzakelijking tussen de lagen zal optreden en ook 
tussen de partijen die op een laag met elkaar concurreren. Zo zal Schiphol bijvoorbeeld 
(sterker dan voorheen) proberen om contractueel prikkels in te bouwen die gewenst 
gedrag belonen en ongewenst gedrag afstraffen.  
 
Die verzakelijking zorgt voor wezenlijke verandering. Vóór de liberalisering van de 
luchtvaart trokken infrastructuurbeheerders en dienstenleveranciers gezamenlijk met 
elkaar op. KLM en Schiphol waren zo ongeveer twee handen op één buik; beide 
bedrijven werkten doorgaans met vereende krachten aan een versterking van hun 
sector en traden veelal gezamenlijk op richting overheid. Vervolgens zagen we sinds de 
liberalisering al dat de verhoudingen verzakelijkten en dat de grenzen tussen de lagen 
ook steeds meer echte grenzen werden. De invoering van het nieuwe normenstelsel 
aangaande geluidshinder zal die verzakelijking van verhoudingen nog verder 
versterken. Immers, wat er staat te gebeuren is dat partijen uit verschillende lagen 
onderling moeten geven en nemen om hun eigen belangen door middel van 
zelfregulering in de sector binnen de randvoorwaarden van de overheid zo goed als 
mogelijk te beschermen. 
 
Die lagen in de luchtvaartsector zien er rondom de luchthaven Schiphol schematisch 
bezien als volgt uit: 
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Toelichting: De k euren van de actoren geven aan of deze par ijen publiek dan wel 
privaat zijn. Daarbij zijn we in eerste instantie uitgegaan van het eigendom van de 
aandelen. Dat betekent dan ook dat ‘publiek’ niet alleen betrekking heeft op 
overheden zelf, maar ook op zeer zelfstandige organ saties die als een normaal bedr jf
functioneren, maar waarvan de overheid de aandelen in handen heeft.   
Daarnaast geeft het positioneren middels eigendom van de aandelen soms een 
verkeerd bee d: stel bijvoorbeeld dat een organisatie met een tiende van de aande en 
in handen van de overheid voor een heel k ein deel participeert in een ‘privaat’ bedrijf. 
Dan strookt het beter met de werkelijkheid om dat private bedrijf dan ook maar 
‘privaat’ te noemen in plaats van ‘overwegend privaat’. De consequentie is wel dat er 
soms lastige grensgevallen zijn, bijvoorbeeld als het gaat om een organisatie die echt 
als een bedrijf functioneert, maar waarvan de aandelen uite ndelijk in publieke 
handen zijn. Een voorbeeld is het bouwbedrijf Strukton waarvan de NS de aandelen in 
handen heeft en op haar beurt de overheid weer de aandelen van de NS bez . In 
dergelijke complexe geval en hebben we een keuze gemaakt. Daarmee moet de lezer 
bij de interpretatie van d t lagenmode  zich rekenschap van geven. 
 
Tot de fysieke luchthaveninfrastructuur behoren de start- en landingsbanen. Deze 
diensten worden ter beschikking gesteld door de exploitant van de luchthaven: in deze 
critical case is dat de NV Luchthaven Schiphol die in handen is van het Rijk (75,8%) en 
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de gemeenten Amsterdam (21,8%) en Rotterdam (2,4%). Schiphol is tevens betrokken 
bij het leveren van toegevoegde waarde diensten in de vorm van vastgoed- en 
retailactiviteiten. In Nederland heeft Schiphol nauwe banden met de regionale 
luchthavens. Zo is Schiphol Group onder meer eigenaar en exploitant van Luchthaven 
Lelystad, is zij voor 51% eigenaar van Eindhoven Airport en exploiteert zij Rotterdam 
Airport. Ook is Schiphol in het buitenland actief. Schiphol USA Inc. neemt deel in JFK IAT 
dat actief is op John F. Kennedy Airport bij New York. Schiphol Australia neemt deel in 
de Brisbane Airport Corporation, die de luchthaven van Brisbane in Australië 
exploiteert. Daarnaast is Schiphol Group met Fraport - de exploitant van de luchthaven 
van Frankfurt - grondlegger van Pantares. Deze alliantie was de eerste 
grensoverschrijdende samenwerking tussen luchthavens ter wereld. 
 
Ten behoeve van een ordentelijke afwikkeling van het vliegverkeer op de luchthaven 
zijn er twee instanties die verkeersdiensten leveren en daarbij ook een 
monopoliepositie bezitten: de luchtverkeersleiding (LVNL) en de slotcoördinator. 
 
De luchtverkeersleiding (LVNL) is samen met andere luchtverkeersdiensten (Eurocontrol 
en militaire luchtverkeersdiensten) belast met het uitoefenen van 
luchtverkeersdienstverlening in het Nederlandse luchtruim. Door het gebruik van 
voorgeschreven routes levert de organisatie bovendien een bijdrage aan de voorkoming 
van overschrijding van geluidszones en beperking van vermijdbare hinder.51 De 
luchtverkeersleiding is een zelfstandig bestuursorgaan (bij wet ingesteld).  
 
De slotcoördinator zorgt voor toedeling van capaciteit aan luchtvaartmaatschappijen 
door toe- en verdeling van de tijdstippen van aankomst en vertrek (slots). Voor de 
luchthaven Schiphol is de Stichting Airport Coordination Netherlands (SACN) aangewezen 
als slotcoördinator. Deze stichting is voor twee derde in eigendom van de Nederlandse 
homecarriers (KLM, Transavia, Martinair, Dutchbird en Air Holland) en voor een derde in 
handen van de luchthaven Schiphol. Deze partijen nemen deel in de Raad van Toezicht, 
die echter geen invloed uitoefent op het proces van toewijzen van slots. 
 
De luchtvaartmaatschappijen leveren de vervoersdiensten. KLM werkt nauw samen met 
andere luchtvaartmaatschappijen. Zo heeft KLM een alliantie met Northwest Airlines. 
Daarnaast heeft KLM sinds 1991 80% van aandelen van Transavia Airlines in handen. 
Ook met Martinair heeft KLM een bijzondere relatie: ze werken nauw samen op een 
aantal routes. Daarnaast heeft KLM met bijna twintig buitenlandse 
luchtvaartmaatschappijen afspraken gemaakt over code-sharing. Het gaat hier onder 
meer om Malaysia Airlines, China Southern en Continental Airlines. 
 
Maar ook werkt KLM nauw samen met partijen uit de spoorsector. Met het Franse 
spoorbedrijf SNCF wordt samengewerkt met betrekking tot de lucht-spoor verbinding 
van en naar Parijs. Met Thalys wordt samengewerkt aangaande verbindingen met 
Antwerpen. En tot slot wordt ook met de NS samengewerkt. Ten eerste kan de KLM-

                                                   
51 Deze taak is nog niet formeel aan de luchtverkeersleiding opgedragen. 
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reiziger gratis met de trein naar Schiphol reizen. Bovendien zal de HSL Zuid worden 
geëxploiteerd door een consortium van NS en KLM: de High Speed Alliance (HSA).  
 
Op het niveau van de toegevoegde waarde diensten zijn tal van partijen actief. Een 
interessant voorbeeld van de vervlechting tussen lagen die ook hier plaatsvindt is het 
internetreisbureau Opodo.52 Dat is een samenwerkingsverband van negen 
internationale luchtvaartmaatschappijen: Aer Lingus, Air France, Alitalia, Austrian 
Airlines, British Airways, Finnair, Iberia, Lufthansa en KLM. De lagen vervoersdiensten 
en toegevoegde waarde diensten zijn op onderdelen dus ook vervlochten.  
 
Vervlechting tussen infrastructuur en vervoersdiensten is op Schiphol nog niet te 
constateren. Zo wil KLM graag een eigen terminal op Schiphol. De luchthavenexploitant 
daarentegen wil dat niet en tot dusverre heeft de KLM dan ook geen eigen terminal. 
Schiphol kiest er in haar strategie bewust voor om de infrastructuur, waaronder ook 
terminals, in eigendom en eigen beheer te houden.  
 

4.5 Interpretatie in termen van de praktijktoets 

 

 

                                                  

Reeds in hoofdstuk 2 van deze studie is opgemerkt dat de praktijktoets zowel het 
karakter van een ex-post als van een ex-ante evaluatie kan hebben. Aangezien op dit 
moment bij de verdeling van slots aan individuele vliegtuigen geluidshinder nog geen 
rol speelt, heeft de onderstaande praktijktoets vooral het karakter van een ex-ante 
evaluatie: het doordenken van een veranderingstraject op basis van het barrièremodel 
en op basis van de gedragingen van partijen die onvermijdelijk zullen leiden tot 
effecten die vooraf niet te voorzien waren. Dat betekent dan ook dat de voorbeelden 
die hierna worden genoemd hypothetisch zijn: het gaat niet zozeer om situaties die 
zich al hebben voorgedaan, als wel om situaties die zich vermoedelijk gaan voordoen.  
 
Met de nieuwe regulering wordt Schiphol aangespoord om zelfregulering in de sector 
tot stand te laten komen. De acties die daartoe worden ondernomen om binnen de 
geluidsnormen te blijven zullen altijd consequenties hebben voor enkele partijen. Zo is 
er vanuit Schiphol de behoefte om zoveel mogelijk vliegverkeer af te wikkelen. Dat stelt 
echter evenwel eisen aan bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappijen om met stiller 
materieel te vliegen, hetgeen investeringen in nieuwe vliegtuigen of aanpassingen aan 
bestaand materieel vergt. Of eisen aan de luchtverkeersleiding om vliegtuigen op 
kortere afstand van elkaar te kunnen laten landen of vertrekken, hetgeen de 
investeringen voor de luchtverkeersleiding verhoogt. Of eisen aan de slotcoördinator 
om bijvoorbeeld de toedeling van slots afhankelijk te maken van de geluidhinder van 
het individuele vliegtuig. Dit terwijl voor de gevestigde luchtvaartmaatschappijen op 
Schiphol nu juist het systeem van slotallocatie door middel van grandfather rights 
aantrekkelijk is. En hoe te handelen als door verscherpte veiligheidscontroles op de 
luchthaven een vlucht later vertrekken moet en terechtkomt in het strengere 
nachtregime. Wie betaalt daarvoor de rekening? 
 

 
52 Zie ook: www.opodo.com. 
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Daarnaast zullen zich ook spanningen voordoen tussen de luchtvaartmaatschappijen 
onderling. Zo hebben luchtvaartmaatschappijen met een nieuwe, geruisloze vloot een 
totaal ander belang dan luchtvaartmaatschappijen die beschikken over relatief 
lawaaiige vliegtuigen. En ook: gevestigde partijen zullen de voorkeur hebben voor een 
verdeling van slots op basis van grandfather rights, zoals nu het geval is en waarbij 
geen rekening wordt gehouden met geluid. 
 
De vrijheid voor de sector om zelf te bepalen hoe de geluidscapaciteit het best kan 
worden benut creëert behalve mogelijkheden, daardoor ook sterke spanningen. Er 
ontstaan zeer lastige afwegingen en partijen zullen moeten geven en nemen om tot 
een optimale benutting te kunnen komen. Tegemoet komen aan het belang van de een 
betekent bijna automatisch dat aan het belang van de ander minder recht wordt 
gedaan.  
 
Bij dat proces van ‘geven en nemen’ zullen de barrières uit het barrièremodel te 
herkennen zijn. Zo zullen partijen die het niet eens zijn met een onderdeel van de 
afspraken die worden gemaakt in het kader van zelfregulering al snel aangeven dat het 
technisch niet mogelijk is deze afspraak in de praktijk gestalte te geven. Hoe wordt 
gemeten wat het effect is van extra maatregelen zoals het aanbrengen van geluidsarme 
motoren op een bestaand vliegtuig? Of het aanbrengen van andere voorzieningen die 
het vliegtuig geluidsarmer maken? Dat moet je eigenlijk meten op de meetpunten 
rondom Schiphol als het vliegtuig in de lucht is en dat doorrekenen voor verschillende 
aanvliegroutes, vlieghoogten en snelheden van het vliegtuig. Hoe meet je dat 
eenduidig? Vervolgens zal er onderhandeling tussen partijen plaats moeten vinden: 
bestuurlijke en economische barrières gaan een rol spelen. Uiteindelijk zullen de 
compromissen zich aftekenen en belanden ze in de afsprakenlijst in het kader van de 
zelfregulering. Tot slot zullen zich onvermijdelijk ook de juridische barrières voordoen. 
Op enig moment zal er onenigheid ontstaan over de interpretatie van de zelfregulering: 
partijen stappen naar de rechter en juridisering is het gevolg. Op basis van 
jurisprudentie zal al dan niet opnieuw gekomen moeten worden tot aanpassing van de 
afspraken, waarna de barrières zich weer opnieuw zullen voordoen.  
 
Een effectieve afspraak in het kader van de zelfregulering kan behalve voorziene ook 
(op het eerste gezicht) onvoorziene effecten sorteren. Een goed voorbeeld doet zich 
voor als Schiphol de tariefdifferentiatie tussen lawaaiige en stille vliegtuigen doorvoert. 
Luchtvaartmaatschappijen worden geprikkeld nieuwe vliegtuigen aan te schaffen die 
stiller zijn en die gunstiger zijn voor het milieu. Maar die wellicht ook langzamer 
vliegen. De consequentie is dat de luchtverkeersleiding per tijdseenheid minder 
vliegbewegingen kan verwerken. De capaciteit van de luchthaven neemt uiteindelijk 
niet toe en de luchthavenexploitant, de luchtvaartmaatschappijen en de reizigers zijn 
hiervan de dupe.  
 
Daarnaast is het niet ondenkbaar dat het reciprociteitbeginsel in werking treedt 
waardoor Nederlandse luchtvaartmaatschappijen in het buitenland worden geweigerd. 
Stel bijvoorbeeld dat North-West niet meer met DC-10’s op de luchthaven Schiphol 
welkom is. Het is niet geheel voorspelbaar wat de consequenties kunnen zijn voor 
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bijvoorbeeld KLM: is zij gezien het reciprociteitbeginsel als Nederlandse 
luchtvaartmaatschappij nog wel welkom op de Amerikaanse markt? 
 
En daarnaast: er zal tussen deze partijen verschil van opvatting ontstaan over de vraag 
of de luchthavenexploitant de ruimte moet hebben om zelfstandig te interveniëren. De 
luchtvaartmaatschappijen zullen waarschijnlijk vinden van niet. De luchthaven 
Schiphol, aangrijpingspunt van het overheidsbeleid, zal daar gezien haar 
verantwoordelijkheid geheel anders over denken. Het kan bijna niet anders dat op enig 
moment een juridische strijd ontstaat tussen partijen. De uitkomst daarvan is niet 
zelden onvoorspelbaar.  
 

 

 

Effecten van nieuw 

stelsel geluidsnormen 

Voorziene Onvoorziene 

Gewenste Bijvoorbeeld 

• Schiphol en andere partijen 
optimaliseren samen het 
vliegverkeer binnen de 
gestelde normen. 

Bijvoorbeeld 

• het vervangen van lawaaiige 
(veelal oude) vliegtuigen heeft 
ook een positief neveneffect 
op de veiligheid 

Ongewenste Bijvoorbeeld 

• partijen die zich benadeeld 
voelen zullen via andere 
gremia (zoals rechtspraak) 
alsnog hun gelijk willen halen 

Bijvoorbeeld 

• er zou een impasse kunnen 
ontstaan als partijen er samen 
met Schiphol niet uitkomen 
(het is een zeer complex 
onderhandelingsproces met 
vele actoren en belangen) 

 
4.6 Conclusie 

Het accent ligt in deze critical case dus op het reguleringsvraagstuk. Waar vroeger 
sprake was van een situatie waarbij het Rijk direct intervenieerde op de verschillende 
lagen, treedt met de invoering van het nieuwe stelsel een verandering op. De 
luchthavenexploitant Schiphol heeft een grote verantwoordelijkheid (en autonomie) 
gekregen als trekker van het proces van zelfregulering. Die zelfregulering moet leiden 
tot een economische optimale mix van maatregelen om het ene publieke belang 
(beperkte geluidshinder) met het andere (lage kosten voor partijen in de sector en 
daarmee lage prijzen voor de consument) te verbinden. 
 
Opvallend is hier het wezenlijke verschil met het prestatiecontract in de spoorsector. 
Daar sloot de overheid een prestatiecontract af met één (weliswaar veruit de 
belangrijkste) van de partijen uit de laag van de vervoersdiensten, namelijk met NS-
reizigers. Daardoor ontstond spanning tussen de overheid en die ene laag van de 
vervoersdiensten. In de critical case aangaande geluidshinder op Schiphol geeft de 
overheid een prestatie-eis aan Schiphol als infrastructuurbeheerder, maar in feite aan 
de sector als geheel: er moet zelfregulering tot stand komen. De spanningen ontstaan 
vooral tussen de lagen onderling en minder dan voorheen tussen de overheid en 
sector. Daarnaast valt op dat in het prestatiecontract gepoogd is de publieke belangen 
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integraal op te nemen. Dit in tegenstellingen tot de zelfregulering bij Schiphol, waar 
het slechts gaat om één van de publieke belangen: beperkte geluidshinder.  
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5 Havens en vaarwegen  
5.1 Historische ontwikkeling 

 

 

 
 
Nederland heeft een gunstige ligging aan de Noordzee en heeft door rivieren als de Rijn 
en de Maas toegang tot een groot aantal landen in Europa. Deze gunstig gelegen 
fysieke infrastructuur heeft van oudsher geleid tot bedrijvigheid op en om het water. 
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Hieronder gaan we nader in op de ontwikkeling van de binnenvaart en de zeehavens, 
maar ook op de ontwikkeling van een van de nautische diensten: het loodsen. Daarna 
volgt een beschrijving van een aantal ontwikkelingen in één haven in het bijzonder: de 
Rotterdamse haven.53  
 
Binnenvaart 
De geschiedenis van de binnenvaart en de bemoeienis van de overheid met deze 
bedrijfstak gaat ver terug in de tijd. Al in de 16de eeuw hadden de stedelijke centra 
behoefte aan meer geregeld vervoer over water. Daarmee ontstond de beurtvaart: de 
regelmatige vaart tussen Nederrijnse-Duitse, Nederlandse en Belgische steden waarbij 
de beurtschippers in vastgestelde diensten dienden te varen.54 Lokale overheden 
reguleerden de binnenvaart. Ze verleenden slechts aan een beperkt aantal schippers 
een vergunning om een bepaalde verbinding te bedienen. In onderlinge afstemming 
stelden zij bovendien de tarieven voor de trajecten en de te vervoeren lading vast. De 
onderlinge concurrentie tussen de private beurtschippers werd op die manier in banen 
geleid.  
 
De positie van de binnenvaart wijzigde door de opkomst van de industrie rond 1850 en 
de daarmee gepaard gaande ontwikkeling van het railtransport, dat een belangrijke 
concurrent werd van de binnenvaart. Vanaf de jaren ’30 werd het binnenlandse en 
noord-zuid vervoer in Nederland, België en Frankrijk gereguleerd door een 
schippersbeurs. Schippers konden op volgorde van ‘leegkomstdatum’ een reis 
aannemen tegen een vastgestelde prijs. De schippersbeurs vormde een noodmaatregel 
om een eerlijke verdeling van de vracht te garanderen. Deze maatregel, de Wet op de 
Evenredige Vrachtverdeling, zou tot 2000 in werking blijven.  
 
De opkomst van het wegtransport na de Tweede Wereldoorlog zorgde voor een snel 
verslechterende positie van de binnenvaart. Veel vaarwegen in steden en dorpen 
werden door de opkomst van rail- en wegtransport niet meer noodzakelijk geacht en 
werden gedempt.  
 
Aan het eind van de jaren ’80 kwam de binnenvaart terug in beeld door de 
toenemende congestie op het wegennet, en speelde de binnenvaart weer een 
belangrijke rol in Nederland en Europa. Halverwege de jaren ’90 kwam er een Europese 
richtlijn die liberalisering van de binnenvaartsector beoogde. De richtlijn had als doel 
door geleidelijke en geharmoniseerde afschaffing van de toerbeurtstelsels de 
concurrentiepositie van de binnenvaart te versterken, teneinde tot betere benutting 
van de vervoersmogelijkheden over de binnenwateren te komen.55 Een geheel vrije 
markt was gepland voor 2000. De richtlijn voorzag in een gefaseerde vrijmaking (1997-

                                                   
53 De beschrijving van de historische ontwikkeling van de Rotterdamse haven is hoofdzakelijk gebaseerd op Stevens, 

H., 1999. 
54 Zie ook: www.schifffahrtslexikon.de. 
55 Memorie van toelichting op de wet Aanpassing van de Wet vervoer binnenvaart aan richtlijn nr. 96/75/EG 

(liberalisering van de Binnenvaart) (TK, 1996–1997, 25 412, nr. 3). 
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2000) zodat het bedrijfsleven zich aan zou kunnen passen aan de voorwaarden van een 
vrije markt.  
 
De Nederlandse regering wilde de toerbeurt geleidelijk afschaffen.56 Een deel van de 
sector dacht daar anders over en was van mening dat geleidelijke afschaffing zou 
leiden tot concurrentieongelijkheid tussen verladers, vervoersorganisatoren en 
vervoerders: een aantal werkt immers op de vrije markt, terwijl een ander aantal nog 
via de beurs lading binnenhaalt. Het advies van de sector was dan ook om de datum 
van volledige liberalisering te vervroegen. Eind 1998 al kwam er daarom een einde aan 
de schippersbeurs.  
 
Sinds 1 januari 2000 is het systeem van evenredige vrachtverdeling overal in Europa 
afgeschaft. Vanaf dat moment is er sprake van een vrije markt waarbij schippers per 
reis met een bevrachter moeten onderhandelen over de vrachtprijs.  
 
De binnenvaart wordt nu door nationale en Europese overheden gereguleerd. 
Vanzelfsprekend stellen de overheden eisen ten aanzien van veiligheid, het schip, de 
bemanning, vakbekwaamheid, et cetera. Overigens geldt dat de regulering van de 
Rijnverbinding door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart als voorbeeld heeft 
gediend voor verdere nationale en Europese regelgeving.57 Deze commissie stelde onder 
meer economische regels op om de vrije markt te waarborgen.  

 

 

                                                  

  
Zeehavens  
Door de gunstige ligging en de natuurlijke verbindingen met het achterland hebben 
ook zeehavens een sterke ontwikkeling doorgemaakt.58 Hoewel havens meestal 
ontstonden uit privaat initiatief geldt dat de lokale overheden al snel een belangrijke 
rol speelden. De gemeente Rotterdam nam bijvoorbeeld in 1880 een private haven over 
om de coördinatie van het havengebied te verbeteren, maar ook omdat het niet 
wenselijk was dat de zeggenschap over het gebruik van ligplaatsen en andere 
ruimtelijke aangelegenheden bij private partijen berustte. De meeste havens waren 
daardoor in handen van lokale overheden.  
 
De betrokkenheid van de rijksoverheid bij zeehavens versterkte vanaf de jaren ‘60, en 
kreeg zelfs het karakter van medeverantwoordelijkheid in de jaren ‘60, ’70 en ’80.59 Zo 
omvatte het Eerste Structuurschema Zeehavens (1984) een PKB voor de vier nationale 

 
56 Beoogd werd om met ingang van 1 april 1998 op de Noord-Zuid-markt het milieuvervoer en 50% van het door 

samenwerkingsverbanden verworven vervoer vrij te geven, en om met ingang van 30 november 1998 op zowel de 

Noord-Zuid-markt als de binnenlandse markt circa 50% van het beursvervoer vrij te geven, door het periodevervoer 

en vervoer op basis van tonnagecontracten niet langer via de toerbeurt te laten bevrachten (TK 1997-1998, 25412, nr. 

8). 
57 zie hiervoor onder meer: www.minvenw.nl. 
58 De beschrijving van de historische ontwikkeling van de Nederlandse havens in het algemeen is hoofdzakelijk 

gebaseerd op de Samenvatting van de Tweede Voortgangsnota Zeehavenbeleid (zie ook www.minvenw.nl). 
59 Meer informatie over de ontwikkeling van zeehavens en zeehavenbeleid is te vinden in de Tweede Voortgangsnota 

Zeehavenbeleid (zie ook: www.minvenw.nl). 
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zeehavengebieden: Rotterdam Rijn- en Maasmond, Amsterdam Noordzeekanaalgebied, 
Zeeland Seaports en Groningen Seaport. Als deelnemer in de havenschappen was het 
Rijk bestuurlijk en financieel in belangrijke mate verantwoordelijk voor deze vier 
zeehavengebieden. Ook de investeringsimpuls van het Rijk in het kader van het 
mainportbeleid kwam voort uit medeverantwoordelijkheid voor de Rotterdamse 
zeehaven en onze nationale luchthaven Schiphol.  
 
Eind jaren ’80, begin jaren ‘90 kwam er verandering in de rol van het Rijk en werd een 
lijn ingezet richting een meer zelfstandige rol van de havenbeheerders: de 
medeverantwoordelijkheid van het Rijk nam sterk af. Een PKB voor de nationale 
zeehavengebieden was bijvoorbeeld niet meer nodig. Ook trok het Rijk zich terug uit de 
havenschappen en verminderde zij de financiële bijdragen aan de zeehavens. De 
betrokkenheid van het Rijk bij de zeehavens bleef bestaan, maar kreeg langzaamaan 
het karakter van een meer voorwaardenscheppende rol. De primaire 
verantwoordelijkheid voor de zeehavens kwam bij het bedrijfsleven in de haven en de 
gemeentelijke en/of provinciale overheden te liggen. Geconfronteerd met 
ontwikkelingen als schaalvergroting, Europees beleid, groeiende containerstromen, 
netwerkvorming en toenemende concurrentie, moeten deze partijen nu zelf de 
concurrentiepositie van de haven zien te verstevigen.  
 
Het loodswezen 
Het loodswezen heeft door de jaren heen een aantal veranderingen ondergaan.60 Tot 
1850 werd het loodsen ook wel verricht door visserlieden en strandjutters.61 Daarnaast 
bestonden er twee categorieën loodsen: staatsloodsen en loodsen die lid waren van 
particuliere loodsenverenigingen. De concurrentie tussen deze twee partijen leidde in 
praktijk tot een onwerkbare situatie. Het Rijk greep in en eiste in 1859 het monopolie 
op het beloodsen van zeeschepen op. De staatsloodsen en particuliere loodsen werden 
geïntegreerd in het Rijks-Loodswezen, resorterend onder het ministerie van Marine 
(later: Defensie). Bij wet werden loodsdistricten aangewezen.  
 
Eind jaren ’70 besloot de regering tot de inrichting van een eenheid van maritiem 
bestuur binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat. In 1980 kwam er het 
Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme zaken (DGSM) en het loodswezen 
verhuisde daar naartoe. In 1982 bracht DGSM rapport uit over de positie van de loods, 
met als een van de conclusies dat loodsen eigenlijk niet bij DGSM thuis hoorden en dat 
privatisering een optie zou zijn.  
 

                                                   
60 De beschrijving is gebaseerd op het artikel ‘Van Rijksloods naar loods in de markt, de achtergronden’. Zie ook: 

www.loodswezen.nl. 
61 Nieuwsblad Transport 2000: ‘Tot 1850 werd het loodsen verricht door visserlieden en 
strandjutters. Zo'n visser zat netten te boeten, zag een zeil aan de horizon naderen, 
klom in zijn roeiboot en bood zijn dienst aan. Maar als hij ook jutter was liet hij zo'n 
zeilschip liever stranden. Ook sloegen die vissers elkaar met de roeiriemen om de oren 
om als eerste aan boord te klimmen’. 
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In 1983 volgde het beleidsvoornemen van de minister om het loodsen van zeeschepen 
te verzelfstandigen. De publieke taak zou worden uitbesteed, maar de minister zou 
blijven bepalen welke schepen van een loods moesten worden voorzien en tegen welk 
tarief. Dit met het oog op het borgen van de veiligheid op het water en de economische 
positie van de haven.  
 
In 1988 werd het Loodswezen als organisatie buitenambtelijk verzelfstandigd, ofwel 
geprivatiseerd. Voor de administratieve en logistieke ondersteuning van het loodsen 
werd het Nederlands Loodswezen opgericht. Publiekrechtelijk bleven de loodsen in de 
corporaties.62 Het loodswezen kreeg de taak om overal een hoogwaardige, adequate 
loodsdienst te verzorgen. Daartoe moeten de vier districten – via kruissubsidies – winst 
en verlies samen delen. In praktijk komt het er op neer dat het district Rotterdam de 
loodsdiensten van andere havens subsidieert.  
 
In 1997 werd een advies uitgebracht aangaande de introductie van marktwerking in het 
loodswezen, gevolgd door het voornemen van het kabinet in 1998 om de marktwerking 
(in de MDW-operatie) in te voeren per 2001. Op dit moment is het loodswezen echter 
nog steeds een privaat monopolie en bepaalt de minister nog steeds de hoogte van de 
loodstarieven.  
 

 

 

                                                  

Echter, havenbedrijven en reders zijn grote voorstanders van de introductie van meer 
concurrentie. Hun belangrijkste argument vormt de hoogte van de tarieven. 
Havenbedrijven zijn van oordeel dat bij de huidige marktontwikkelingen en de 
toenemende druk op de concurrentiepositie van havens kostenverhogingen niet 
acceptabel zijn, en dat de loodstarieven gelijke tred moeten houden met de tarieven in 
omliggende landen. Ook menen zij dat de loodsgeldstructuur aangepast zou moeten 
worden, opdat de gebruikers van loodsdiensten in de Rotterdamse haven niet langer de 
loodsactiviteiten in andere havens moeten subsidiëren.63 
 
De Rotterdamse haven als knooppunt van infrastructuren 
Op dit moment is de haven van Rotterdam een van de grootste zeehavens van de 
wereld. Daarmee is zij als knooppunt van verschillende transportstromen in staat vele 
diensten aan te bieden. Het is de combinatie van deze diensten die de (internationale) 
concurrentiepositie van de haven heeft bepaald en dat nog steeds doet. 
 

 
62 Het loodsen van schepen is onder de algemene noemer van het Loodswezen 
georganiseerd in een beroepsorganisatie (de Nederlandse Loodsencorporatie) en een 
bedrijfsorganisatie (Nederlands Loodswezen B.V.), die werkzaam zijn in vier regio's: 
Noord, Amsterdam-IJmond, Rotterdam-Rijnmond en de Scheldemonden. De loodsen 
zijn als zelfstandige werkzaam in een maatschap, en zijn tevens aandeelhouder van het 
bedrijf. 
63 Brief van de nationale havenraad aan de minister van Verkeer en Waterstaat, 15 augustus 2002. 
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Het beheer van de Rotterdamse havens is in het allereerste begin privaat geweest, maar 
is sinds 1880 een publieke (gemeentelijke) aangelegenheid.64 Een van de redenen voor 
die overheidsbemoeienis is dat men de zeggenschap over het gebruik van ligplaatsen 
en andere ruimtelijke aangelegenheden niet bij private partijen wenste te leggen.65 De 
coördinatie van havenbeheer en havenplanning in de Rotterdamse haven verbeterde 
met de oprichting van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) als 
gemeentelijke dienst in 1932.  
 
Voor de exploitatie van de haven gelden van oudsher twee principes. Het eerste is het 
principe dat het bedrijfsleven in de haven zijn eigen broek dient op te houden: de 
aanleg van infrastructuur is een overheidszaak (GHR en andere overheden), maar voor 
de bouw van de suprastructuur (kraanbanen, terminals, et cetera) is het bedrijfsleven 
in de haven zelf verantwoordelijk. Het tweede principe is dat alle 
overheidsinvesteringen op de gebruikers zullen worden verhaald via huurprijzen voor 
grond en haven- en kadegelden. Echter, langzaamaan lijken de grenzen tussen 
publieke en private taken enigszins te vervagen.  
 
Met de komst van de container in de jaren ’60 raakte het GHR steeds meer betrokken 
bij de commerciële dienstverlening in de haven. Het GHR dwong stuwadoors (op- en 
overslagbedrijven) die met elkaar concurreerden in markten als bulk en stukgoed, tot 
gezamenlijke oprichting van de ECT-containerterminal.66 Het GHR had er wegens hoge 
aanlegkosten geen belang bij om ieder containerbedrijf te voorzien van een aparte 
kade, en was dus niet gebaat bij concurrentie.  
 
Die betrokkenheid met commerciële dienstverlening nam vervolgens nog eens toe bij 
de oplevering van de Maasvlakte. De gemeente Rotterdam besloot ECT een gunstige 
financiële regeling te bieden voor de verhuizing in 1978. Toen niet lang daarna een 
tweede partij zich voor containeractiviteiten meldde, stelde het GHR eisen aan het 
opereren van beide containeroverslagbedrijven. Deze eisen waren gericht op de 
instandhouding van de ECT-terminal op de Maasvlakte.67 Tot halverwege de jaren '80 
was de concurrentiepositie van ECT gewaarborgd. Na 1985 groeide de containermarkt 
snel en was er voor het GHR geen aanleiding meer om de positie van ECT te borgen.  
 

                                                   
64 De beschrijving van de historische ontwikkeling van de Rotterdamse haven is hoofdzakelijk gebaseerd op Stevens, 

H., 1999. 
65 Rond 1870 startte een private partij met de aanleg en het beheer van de haven in het zuiden van Rotterdam; deze 

haven die moest concurreren met de gemeentelijke havens ging echter al snel failliet en kwam in 1880 in 

gemeentelijke handen. De gemeente beoogde daarmee om de coördinatie van het havengebied te verbeteren, en 

vanuit die optiek was het niet gewenst dat de zeggenschap over het gebruik van ligplaatsen en andere ruimtelijke 

aangelegenheden bij private partijen zou liggen. 
66 Daarnaast was ook Unitcentre actief als containerbedrijf. 
67 Het GHR stelde de voorwaarde dat beide bedrijven het GHR inzicht zouden geven in hun marktpositie en 

marktstrategie in onderlinge samenhang, om daarmee te voorkomen dat zij tegen het beleid van de gemeente 

zouden ingaan. Daarmee werd een prijzenslag voorkomen en werd de arbeidsrust bewaard. Beide partijen hebben 

daarmee ingestemd. Zie verder: Van Driel, 1990. 
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De betrokkenheid van het GHR nam in de jaren ’90 nog verder toe met de verdere 
invulling van de Tweede Maasvlakte, waar ECT een nieuwe terminal zou realiseren. 
Wegens onvoldoende financieringscapaciteit van ECT besloot het GHR tot participatie in 
de terminal voor 35%. Inmiddels is dat teruggebracht tot 19%.68 De deelname in ECT was 
voor het GHR bovendien een mogelijkheid om haar eigen doelstellingen te realiseren: 
herinrichting van de haven en het streven naar (het faciliteren van) 
aanbodconcentratie en schaalvergroting. Zo drong het GHR aan op een fusie van de 
grote containerbedrijven in de Rotterdamse haven tot het 'nieuwe' ECT dat alleen op de 
Maasvlakte actief zou zijn. ECT richtte zich vanaf toen alleen op containeroverslag en 
bekleedde lange tijd een monopoliepositie bij de overslag van diepzeecontainers.69  
 
Ook de strikte scheiding tussen infrastructuur en suprastructuur is door deze relatie 
veranderd. Het GHR introduceerde de infra+ strategie, waarbij zij zelf investeert in 
(delen van) de suprastructuur ten behoeve van de terminaloperators. Te denken valt 
dan aan zaken als terreinverharding, kraanbanen, elektronische voorzieningen, 
gebouwen, aansluiting van nutsvoorzieningen, et cetera.  
 

 

 

                                                  

De toenemende verweving van publieke taken en commerciële activiteiten door het 
GHR vormden aanleiding voor lange discussies over de toekomst van het Rotterdamse 
havenbedrijf. Die discussies waren gericht op de mogelijkheden om enerzijds de 
concurrentiepositie van de haven te verbeteren, en anderzijds de publieke belangen 
ten aanzien van milieu, gezondheid en bijvoorbeeld veiligheid te borgen. In december 
2000 besloot het College van B en W tot een ‘hernieuwde bestuurlijke beoordeling van 
de institutionele positie van het GHR’ waarbij versterking van de economische 
slagkracht, borging van publieke belangen en de ontwikkeling van de 
overgangsgebieden tussen stad en haven als randvoorwaarden werden genoemd. Er 
werd onder meer besloten tot oprichting van de Mainport Holding Rotterdam NV (MHR-
NV), als integraal onderdeel van het GHR. De MHR-NV diende de commerciële 
activiteiten van het GHR over te nemen, zodat het GHR alleen verantwoordelijk bleef 
voor de publieke taken. Tussen de MHR-NV en het GHR zijn vervolgens ‘chinese walls’ 
aangebracht.70 
 
Daarmee kwam echter geen einde aan de discussie over de positionering van het GHR. 
Op grond van de nota ‘Ondernemende overheid of overheidsondernemen’ heeft het 
College van B&W van Rotterdam vervolgens de keuze voor het GHR als een overheids-NV 

 
68 Bovendien was samenwerking tussen deze partijen om verschillende redenen wenselijk. Te denken valt aan 

technologische integratie van de terminal met het achterland, integratie van publieke en private voorzieningen, 

nationaal-economische impact van een nieuwe terminal, verbeterde internationale concurrentiepositie en de 

succesvolle samenwerking tussen ECT en GHR in het verleden. 
69 Inmiddels is er enige concurrentie in de vorm van de Maersk containerterminal, waarin ECT overigens voor een 

derde participeert. 
70 Het begrip 'chinese walls' is een uitdrukking om de scheiding tussen organisatie-onderdelen te benadrukken. Het 

begrip wordt evenwel niet altijd eenduidig gebruikt, maar betekent hier dat de MHR-NV, ondanks dat zij onder het 

GHR valt, toch als aparte organisatie moet worden beschouwd met aparte financiële stromen.  
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gemaakt. Het principebesluit werd op 15 november 2002 bekend gemaakt.71 Met de 
omvorming tot overheids-NV zouden economische belangen, de koppeling tussen stad 
en haven, en andere publieke belangen (milieu, veiligheid, gezondheid) optimaal 
geborgd kunnen worden. Daarbij kan de gemeente weliswaar nog steeds sturen, maar 
niet langer op het niveau van het strategisch beleid of de dagelijkse bedrijfsvoering. 
Bovendien biedt een dergelijke structuur ruimte voor een (minderheids)participatie van 
andere overheden.72 
 

5.2 Critical case: Oprichting Mainport Holding Rotterdam N.V. 

De aansturing van het GHR is al enkele jaren onderwerp van discussie. Het gaat dan in 
het bijzonder om de vraag of aansturing het best kan worden vormgegeven als tak van 
dienst van de gemeente dan wel binnen een NV-vorm. Onderdeel van de discussie is de 
vraag welke activiteiten van het GHR niet of niet adequaat uit te voeren zijn in een tak 
van dienst-positie, en welke organisatorische inbedding voor die taken dan wel 
wenselijk zou zijn.  
 
In het licht van de behoefte tot modernisering van de aansturingsrelatie besloot de 
gemeenteraad eind 1999 over dat het GHR de tak van dienst-positie zou behouden, 
weliswaar met verruiming van enkele bevoegdheden. Voorts is besloten over te gaan 
tot oprichting van de Mainport Holding Rotterdam NV (MHR-NV), als integraal onderdeel 
van het GHR.  
 
De oprichting van MHR-NV kwam mede voort uit het idee dat als een omzetting van het 
GHR in zijn geheel tot een commerciële onderneming in de vorm van een NV niet 
mogelijk zou zijn (tegenargument was onder meer dat het GHR publieke taken 
uitvoerde op de laag van de verkeersdiensten), de oprichting van een separate 
onderneming uitkomst zou kunnen bieden voor de commerciële ambities van het 
havenbedrijf op andere lagen dan die van de infrastructuur (onder andere toegevoegde 
waarde diensten). 
 
In de Mainport Holding zijn daarom alle commerciële activiteiten van het GHR 
ondergebracht, zodat het GHR haar 'neutrale' overheidsstatus (havenbeheerstaken) kan 
behouden. Tussen de MHR-NV en het GHR zijn vervolgens ‘chinese walls’ aangebracht. 
De missie van de MHR-NV is het ‘versterken van de positie van het Rotterdamse 
havenindustriële complex in internationaal perspectief door te investeren en te 
participeren in havengerelateerde bedrijfsclusters, zowel in het huidige 
havenindustriële complex als in het daarbij behorende achterland als wel in het 
voorland; en door werkzaam te zijn als professioneel internationaal erkend consultant. 

                                                   
71 Het principebesluit van het College gaat nog naar de algemeen directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf om de 

opvatting van de ondernemingsraad over de personele en organisatorische kant in te winnen. Bovendien hebben 

B&W het oordeel van de gemeenteraad gevraagd (zie ook: www.stadhuis.rotterdam.nl). 

72 Het op te richten Havenbedrijf Rotterdam NV wordt onderwerp van gesprek bij het Rijk over de financiering van 

Maasvlakte II (zie ook: www.stadhuis.rotterdam.nl). 
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De NV richt zich op alle mogelijke velden in of randvoorwaardelijk aan het mainport 
netwerk’.73  
 
Overigens willen we hier nogmaals herhalen dat het College van B&W van Rotterdam 
eind 2002 heeft voorgesteld om de Overheids-NV als model voor de aansturing van het 
Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) verder te verkennen en uit te werken. Dit 
model lijkt volgens het college het meest geschikt voor de aansturing van het GHR met 
het oog op de huidige en de te verwachten ontwikkelingen in het haven- en 
industriële complex. Daarmee zal op termijn mogelijk afscheid genomen worden van 
het tak van dienst-model.  
 

5.3 Interpretatie in termen van de ordeningsdimensies 

De oprichting van de MHR-NV kan geïnterpreteerd worden als verschuivingen die 
hebben plaatsgevonden op de dimensies publiek-privaat, monopolie-concurrentie en 
autonomie-regulering.  
 

 

 

                                                  

Van oorsprong was het GHR havenbeheerder: een publiek orgaan dat tot taak had zorg 
te dragen voor aanleg, beheer en onderhoud van de infrastructuur evenals voor de 
verkeersdiensten in de haven. Deze taken werden niet in concurrentie uitgevoerd: het 
GHR had een monopoliepositie. Als tak van dienst van de gemeente Rotterdam was het 
GHR omgeven door relatief veel vrijheidsbeperkende regelgeving. Een typering van GHR 
in de drie dimensies zou zijn: publiek, monopolie, relatief sterk gereguleerd.  
 
Gaandeweg raakte het GHR betrokken bij de uitvoering van commerciële activiteiten, 
die zich wel afspeelden in een marktachtige omgeving. De deelname in ECT was hiervan 
een voorbeeld, evenals investeringen en participaties in havengerelateerde clusters in 
binnen- en buitenland.  
 
De commerciële activiteiten zijn dan ook inmiddels ondergebracht in de MHR-NV terwijl 
de havenbeheerstaken bij het GHR zijn gebleven. Voor de havenbeheerstaken blijft de 
typering publiek, monopolie, regulering van toepassing. Voor de MHR-NV geldt een 
andere typering. De MHR-NV opereert als commercieel bedrijf op een markt en heeft 
relatief weinig van doen met regelgeving. We zien voor de MHR-NV dus een 
verschuiving optreden van publiek naar minder publiek, van monopolie naar markt, en 
van regulering naar autonomie.  
 
Echter, het bijzondere aan de MHR-NV is dat deze voor 100% onderdeel uitmaakt van 
het GHR. Ondanks de vermeende scheiding van publieke taken en private activiteiten, 
is daarmee de situatie ontstaan dat het GHR enerzijds opereert als gemeentelijke tak 
van dienst (die mogelijk in de toekomst een overheids-NV wordt) met een monopolie 
op havenbeheerstaken en anderzijds als een commerciële dienstverlener op een markt 
met concurrentie.  
 

 
73 Startnotitie ‘Mainport Holding Rotterdam NV’. 
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5.4 Interpretatie in termen van het lagenmodel 

Voor wat betreft de laag van de infrastructuur, dient te worden geconstateerd dat het 
in het Rotterdamse havengebied gaat om drie soorten infrastructuren: natte en droge 
infrastructuur en de suprastructuur.  
 
De natte (maritieme) infrastructuur buiten de haven omvat onder meer de 
toegangskanalen en de zeewering. Planning en aanleg hiervan zijn een taak van het 
Rijk terwijl onderhoud en beheer zijn gedelegeerd aan het GHR. De maritieme 
infrastructuur binnen de haven omvat alle waterwegen in de haven. Aanleg, beheer en 
onderhoud van deze voorzieningen wordt uitgevoerd door (of vindt plaats in opdracht 
van) het GHR.  
De droge infrastructuur in de haven omvat de kade en de terreinen in de haven. Het 
GHR draagt zorg voor de aanleg, het beheer en het onderhoud. Het GHR verzorgt 
bovendien de aanleg, ontwikkeling en het beheer van havengerelateerde en industriële 
terreinen74 evenals het beheer van wegen op, van en naar de haventerreinen.75  
Op de droge infrastructuur vinden we de suprastructuur: opslagruimten, back-up areas, 
kranen, et cetera. Aanleg, beheer en onderhoud van deze voorzieningen vallen onder 
de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven in de haven.76  
 
Tot de laag verkeersdiensten behoren activiteiten als het loodsen, slepen en roeien 
(vastmaken), maar ook de scheepvaartbegeleiding. Het Rijk en het GHR dragen de 
verantwoordelijkheid voor de verkeersleiding en verkeersbegeleiding. Slepen en roeien 
wordt in concurrentie gedaan door private partijen. Het loodsen daarentegen is 
vooralsnog onderdeel van een privaat monopolie.  
 
De vervoersdiensten in de haven worden geleverd door de rederijen. 
 
Op de laag van de toegevoegde waarde diensten bevindt zich de MHR-NV. De MHR-NV is 
onder meer gedeeld aandeelhouder van ECT en van Koninklijke Scheepsvaart-agentuur 
Dirkzwager (KSD). De KSD verbindt de verschillende schakels in de haven met elkaar: het 
inhuren van een noordzee-loods of een extra waterklerk, het uitbesteden van 
factoring-activiteiten, enzovoorts. In die zin biedt ook de KSD toegevoegde waarde 
diensten. Overigens schijnt het Loodswezen een belang te willen verwerven in KSD 
omdat deze in de afgelopen jaren een grote concurrent is geworden.  
 

                                                   
74 Al dan niet in samenwerking met andere partijen. 
75 Overigens geldt voor de planning van infrastructurele voorzieningen steeds ook de betrokkenheid van de gemeente 

in de vorm van bestemmingsplannen.  
76 Het GHR heeft hier in de loop van de tijd een bijzondere rol voor zichzelf gecreëerd met de infra+ strategie, waarbij 

het GHR delen van de suprastructuur aanbrengt ten behoeve van terminaloperators. Het kan hier gaan om 

bijvoorbeeld kraanbanen. 
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Daarnaast is de MHR-NV middels de joint venture77 Zeeland Seaports ook actief in een 
andere haven. De NV MHR biedt overigens ook nog internationale consultancy diensten 
aan op het gebied van havenontwikkeling, distributie en logistieke activiteiten. 
 
In een schematisch overzicht zien die lagen er als volgt uit: 
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Toelichting: De k euren van de actoren geven aan of deze par ijen publiek dan wel 
privaat zijn. Daarbij zijn we in eerste instantie uitgegaan van het eigendom van de 
aandelen. Dat betekent dan ook dat ‘publiek’ niet alleen betrekking heeft op 
overheden zelf, maar ook op zeer zelfstandige organ saties die als een normaal bedr jf
functioneren, maar waarvan de overheid de aandelen in handen heeft.   
Daarnaast geeft het positioneren m ddels eigendom van de aandelen soms een 
verkeerd beeld: ste  bijvoorbeeld dat een organisatie met een tiende van de aandelen
in handen van de overheid voor een heel k ein dee  participeert in een ‘privaat’ bed ijf. 
Dan strookt het beter met de werkelijkheid om dat private bedrijf dan ook maar 
‘privaat’ te noemen in plaats van ‘overwegend privaat’. De consequentie is wel dat er 
soms lastige grensgevallen zijn, bijvoorbeeld als het gaat om een organisatie die echt 
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77 Samen met de Exploitatiemaatschappij Schelde Maas: ESM. 

 



als een bedrijf functioneert, maar waarvan de aandelen uiteindelijk in publieke 
handen zijn. Een voorbeeld is het bouwbedrijf Strukton waarvan de NS de aandelen in
handen heeft en op haar beurt de overheid weer de aandelen van de NS bezit. In 
dergelijke complexe geva len hebben we een keuze gemaakt. Daarmee moet de lezer 
bij de interpretatie van d t lagenmode  zich rekenschap van geven.   

 

l
i l

                                                  

 
Veranderingen in de structuur van de lagen zijn ontstaan doordat het GHR commerciële 
diensten ging aanbieden, bijvoorbeeld als mede-eigenaar van ECT. Daarmee werden 
taken aangaande publieke infrastructuurvoorziening en de commerciële 
dienstverlening aanvankelijk gecombineerd. Het GHR introduceerde bovendien de 
infra+ strategie, waarbij zij zelf investeert in (delen van) suprastructuur ten behoeve 
van de terminaloperators. Te denken valt dan aan investeringen als terreinverharding, 
kraanbanen, elektronische voorzieningen, gebouwen, aansluiting van 
nutsvoorzieningen, et cetera. Het investeren in de suprastructuur was een taak die 
voorheen exclusief voor het bedrijfsleven in haven was. Daarmee raakten de lagen nog 
sterker met elkaar vervlochten. De oprichting van de MHR-NV heeft wederom voor een 
ontvlechting gezorgd. Daarbij dient wel vermeld te worden dat de MHR-NV nog steeds 
een onderdeel is van het GHR en dat de scheiding is vormgegeven middels ‘chinese 
walls’.  
 

5.5 Interpretatie in termen van de praktijktoets 

Het GHR was zelf het liefst geprivatiseerd. De gemeente stond daar niet positief 
tegenover. Als compromis ontstond toen de MHR-NV dat als onderdeel werd 
ondergebracht bij het GHR. Publieke en commerciële taken zijn via die weg gescheiden 
door middel van ‘chinese walls’. Sommigen vinden dat wat uiteindelijk is ontstaan een 
situatie is waarin het GHR wel degelijk kan opereren als een private organisatie, zij het 
in de hoedanigheid van de MHR-NV.  
 
Als eigenaar van de MHR-NV heeft het GHR een direct belang bij een gunstige positie 
van de activiteiten waarin de MHR-NV betrokken is. In die zin heeft het GHR baat bij 
het creëren van een gunstig omgevingsklimaat voor de containerterminal van ECT.  
 
De verbinding tussen publieke taken en commerciële dienstverlening roept dan ook bij 
concurrerende terminaloperators – terecht of onterecht – de schijn op van 
belangenverstrengeling. Spanning ontstaat bijvoorbeeld wanneer de tarieven die het 
GHR in rekening brengt voor het verlenen van infrastructuurvoorzieningen en 
verkeersdiensten voor bepaalde gebruikers gunstiger zijn dan voor andere. Een 
voorbeeld van vermeende ongelijke behandeling betreft de klacht die 
oliemaatschappijen in het verleden hebben geuit over de veel te lage tarieven die 
containerschepen betaalden. Die containerschepen waren immers in omvang gelijk aan 
de olietankers van de oliemaatschappijen, die echter wel hogere tarieven betaalden. 
Vele partijen uitten hun vermoedens over de vermeende voorkeurspositie die ECT in de 
Rotterdamse haven geniet.78  

 
78 Daarnaast heeft de Europese Commissie onderzoek gedaan naar de prijsstelling bij de gronduitgifte aan het bedrijf 

Reebok. Zie ook de rapportage Naar een exploitatiemaatschappij voor MV2, Berenschot/GHK, 2001.  
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Effecten van 

oprichting 

MHR-NV 

Voorziene Onvoorziene 

Gewenste Bijvoorbeeld 

• GHR opereert (via MHR-NV) 
slagvaardig in (internationale) 
commerciële markten. 

• Publieke taken van de Gemeente 
Rotterdam zijn afgeschermd van 
commerciële risico's. 

Bijvoorbeeld 

• Door de oprichting van MHR-NV is er 
in ieder geval meer bewustwording 
ontstaan over het in een hand zijn 
van publieke en commerciële taken: 
oplettende ogen dwingen goed 
gedrag af. 

 

Ongewenste Bijvoorbeeld 

• Schijn van belangenverstrengeling 
(doordat de MHR-NV een onderdeel 
is van het GHR). 

Bijvoorbeeld 

• MHR-NV opereert niet als 
volwaardig bedrijf maar is of wordt 
gezien als instrument van het GHR:  

• de kennis inzake (potentiële) 
participaties zit immers 
voornamelijk bij het GHR en 
niet bij de MHR-NV zelf.  

• GHR houdt toezicht en draagt 
verantwoordelijkheid voor 
participaties 

• Slagvaardigheid MHR-NV wordt 
belemmerd door de vormgeving 
gemeentelijk toezicht. Dat toezicht 
is namelijk gebaseerd op omvang 
van de participatie i.p.v. op het 
risicoprofiel.  

 
5.6 Conclusie 

Ook in de Rotterdamse haven is het vraagstuk van de ontvlechting actueel. Dat heeft 
geresulteerd in de oprichting van de MHR-NV: een NV die in handen is van het GHR en 
die door middel van ‘chinese walls’ is afgeschermd van ditzelfde GHR. De vraag die 
onherroepelijk wordt gesteld is die naar de mate van scheiding tussen deze 
organisaties: is die voldoende? Natuurlijk zijn er ook redenen aan te geven voor die 
verbinding, maar zijn die redenen zo zwaarwegend dat een dergelijke verbinding 
tussen partijen een logische en acceptabele is, bezien vanuit het publieke belang? 
 
Ondanks die scheiding middels ‘chinese walls’ is het GHR door die verbinding in feite 
actief op meerdere lagen: als havenautoriteit bij de infrastructuur en verkeersdiensten 
en als commercieel bedrijf bij toegevoegde waarde diensten. Op een van die lagen 
heeft zij het monopolie en op een andere laag concurreert zij met marktpartijen. Dat 
levert (op z’n zachts gezegd) spanningen op. 
 

Marktordening en publieke belangen rond vitale transportinfrastructuren, februari 2003  111 



Ook de analogie met de spoorsector mag hier niet onbenoemd blijven. Als gevolg van 
de verzelfstandiging van de NS moesten de taakorganisaties zelfstandiger gaan 
functioneren. In een overgangssituatie is toen ook een situatie ontstaan waarin die 
onderdelen geacht werden onafhankelijk van elkaar te functioneren, zonder dat die 
scheiding al echt was doorgevoerd. In diezelfde tijd is het bijvoorbeeld Lovers niet 
gelukt om zich een positie te verwerven op de spoormarkt. De vraag in de Rotterdamse 
haven doet zich voor of daar lering uit getrokken moet worden, of dat de situatie in de 
haven een dergelijk vervlechting juist wel toestaat. 
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6 Weg 
6.1 Historische ontwikkeling 

 

 

 
 
Hoewel de eerste wegen in onze geschiedenis privaat werden aangelegd, is de zorg 
voor de aanleg en het beheer van weginfrastructuur van oudsher een publieke taak. 
Afhankelijk van het type weg zijn verschillende overheidspartijen verantwoordelijk; het 
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Rijk voor de rijkswegen, de provincie voor provinciale wegen en de lokale overheden 
voor de lokale wegen. 
 
In Nederland is eigenlijk pas sprake van een snelwegennet sinds de opening van de A2 
in 1954. Pas dan ook worden de auto, de vrachtauto en de bus dominante 
vervoermiddelen. Reden voor deze relatief late totstandkoming was dat de elektrificatie 
van het spoorwegennet zodanige investeringen van staatswege vereiste dat de komst 
van een afzonderlijk stelsel van autosnelwegen is vertraagd. Bovendien remde de 
opkomst van de bromfiets de groei van het autobezit. Uiteindelijk kwam het huidige 
stelsel van autosnelwegen tussen de jaren ’60 en ’90 in amper dertig jaar tot stand. 
 
In tegenstelling tot bijvoorbeeld het spoor heeft de weg als transportinfrastructuur een 
open karakter: de weg is voor iedere weggebruiker toegankelijk. Anders dan via 
algemene verkeersregels is toetreding en gebruik van de weg niet of nauwelijks 
gereguleerd. Het toenemende gebruik van de weginfrastructuur heeft geleid tot 
congestie. Infrastructuurtoedeling krijgt daarom ook steeds vaker vorm via onder meer 
doelgroepstroken, dynamische route-informatie panelen en afkruising van wegstroken.  
 
Als we voor de ontwikkeling van de marktordening op de weg als 
transportinfrastructuur niet alleen kijken naar de infrastructuur zelf maar ook naar de 
dienstverlening, dan kan het openbaar vervoer per bus als belangrijke ingang dienen. 
Tot 1926 was busvervoer een vrije activiteit.79 Veel private maatschappijen startten 
busbedrijven die soms al na enige weken werden opgeheven. Op gewilde routes 
ontstond al snel moordende concurrentie. Regels waren er nauwelijks: vervoerders 
moesten hun eigen halteplaatsen aangeven, zodat reizigers op voorhand een keuze uit 
de vervoerders konden maken en opdat het voor hen inzichtelijk zou zijn waar de bus 
zou stoppen. Een betrouwbare dienstverlening was echter niet gegarandeerd. Zo kon 
het gebeuren dat een Rotterdamse lokale dienst tijdelijk en zonder aankondiging niet 
reed omdat de ondernemer gedurende de zomermaanden meer profijt zag in 
busvervoer in Zeeland.  
 
Vanaf 1926 nam de overheidsinvloed toe met de instelling van een vergunningenstelsel. 
Daarmee werd de moordende concurrentie enigszins gedempt. Voor het verlenen van 
vervoersdiensten was een standplaatsvergunning vereist die kon worden afgegeven 
door de gemeente waar de buslijn eindigde. De vergunning werd ingetrokken bij het 
staken van de vervoersdienst. Het starten en staken van een vervoersdienst werd in 
bladen aangekondigd. Aan het eind van de jaren ’30 nam de mate van regulering 
verder toe met het Reglement Autovervoer en diens vervanger de Wet Autovervoer 
Personen. Vanaf dat moment werd het Rijk de vergunningverlener voor het interlokaal 
vervoer, terwijl vergunningen voor lokaal vervoer werden verleend door gemeenten. En 
hoewel de wet het niet expliciet oplegde, creëerde het Rijk met de invoering van het 
vergunningenstelsel de facto regionale monopolies.  
 

                                                   
79 Deze historische ontwikkeling van het busvervoer is ontleend aan Veeneman, W., 1999. 
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Tot het eind van de jaren ’70 volgde een relatief stabiele periode. De regulering 
veranderde nauwelijks. In de structuur van de sector veranderde er daarentegen wel 
wat als gevolg van vele fusies en overnames bij bijvoorbeeld busvervoerders. Omdat het 
voor kleine nieuwkomers relatief moeilijk was om een vergunning te krijgen, konden 
de bestaande grotere bedrijven in een relatief rustige omgeving verder groeien.  
 
Ook de NS was sinds de oprichting van het bedrijf actief in het busvervoer. Het 
spoorbedrijf kocht sinds haar oprichting (1937) steeds meer 
streekvervoermaatschappijen op en voerde een verregaande concentratie door. Waren 
in de jaren ’30 nog zo'n 240 maatschappijen actief, in de jaren ’80 bleef daar slechts 
een tiende van over. Het merendeel was in handen van de NS via de NS-dochter ATO. 
Gaandeweg ontstond dus een verschuiving van het privaat naar publiek. Het 
spoorbedrijf NS was niet alleen monopolist op het spoor, maar controleerde bovendien 
een groot deel van de regionale busmonopolies. Vanuit de sector werden al vrij snel na 
de oorlog klachten geuit over vermeende kruissubsidiëring van busdiensten door NS. 
Het zou nog tot de jaren ’80 duren voordat iets met die klachten gedaan zou worden.  
 

 

 

                                                  

Vanaf de jaren ’70 ging het de busbedrijven in financieel opzicht niet langer voor de 
wind. De toenemende tekorten in het stadsvervoer drukten steeds zwaarder op 
gemeentelijke begrotingen en financiële steun van het Rijk werd noodzakelijk. Als 
tegenprestatie kreeg het Rijk meer invloed op de sector, waaronder invloed op de 
tarieven. Die overheidsinvloed nam vervolgens steeds verder toe: het Rijk stelde onder 
meer eisen aan nieuwe busdiensten, aan nieuwe bussen en aan de boekhouding.  
 
De jaren ’80 brachten opnieuw grote verandering in de structuur van de sector. Het 
begon met de oprichting van de NV Aandelenbezit Streekvervoer (NVAS) in 1982. De 
aandelen die NS bezat in het streekvervoer werden overgedragen aan deze organisatie, 
die als enige taak had de aandelen te beheren van de streekvervoerders die in handen 
waren van de staat. Bedrijven waar de overheid niet de belangrijkste of enige 
aandeelhouder was, bleven vooralsnog onafhankelijk van de NVAS voortbestaan. 
Bedrijven binnen en buiten de NVAS werkten nauw samen in de Vereniging van 
Streekvervoersondernemingen (voormalige ESO). In 1983 volgde de introductie van de 
strippenkaart en een bijpassend bekostigingsmodel, op basis waarvan het Rijk al de 
inkomsten uit het streekvervoer kon ontvangen en vervolgens kon (her)verdelen 
middels subsidieverlening aan de openbaar vervoersbedrijven. Met de invoering van de 
strippenkaart bepaalde het Rijk ook de hoogte van de tarieven. In 1987 volgde een 
nieuwe wet: de nieuwe Wet Personenvervoer, die vooral de historisch gegroeide 
regelingen op het gebied van onder meer vergunningverlening en financiering 
formaliseerde.  
 
Ook was de Wet Personenvervoer aanleiding om meer duidelijkheid te scheppen in de 
weinig doorzichtige structuur van de sector, met name waar het ging om de rollen van 
ABS80 en ESO. De twee organisaties werden in de loop van 1989 geïntegreerd tot één 
overkoepelend lichaam onder de naam NV Verenigd Streekvervoer Nederland (VSN). De 

 
80 Aandelen Bezit Streekvervoer. 
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oorspronkelijke beheersmaatschappij voor de overheid veranderde op dat moment in 
een onafhankelijk opererend busbedrijf, dat lange tijd een van de twee belangrijkste 
spelers in het Nederlandse busvervoer zou zijn. De VSN-groep vergrootte de controle 
over haar dochters door ze te laten fuseren en vervolgens de regionale monopolies 
opnieuw te (her)verdelen, en door de inkomsten die de busbedrijven rechtstreeks van 
het Rijk verkregen terug te innen en opnieuw te (her)verdelen. Later begon de VSN-
groep ook eigen producten aan te bieden, waaronder de Interliner. Dat de positie van 
de VSN in de sector sterk was, blijkt uit het feit dat het bedrijf tien jaar na oprichting 
zo'n 98% van de markt in handen had.  
 
Eind jaren ’80 nam de regulering van het Rijk verder toe met de invoering van het 
Normeringssysteem Voorzieningen Streekvervoer. Dit systeem bevatte normen voor het 
netwerk van diensten en het minimum aantal bussen per uur dat op een bepaalde lijn 
moest rijden. Van vervoerders werd verwacht dat zij het norm-aanbod uitvoerden in 
plaats van aansluiting bij de marktvraag na te streven. De bepaling van het aanbod 
kwam daarmee in feite geheel in handen van het Rijk.  
 
De jaren ’90 brachten met de ontwikkeling van de Verhouding Rijksoverheid 
Streekvervoer (VRS) opnieuw verandering. Het doel was een efficiënter opererende 
sector en het realiseren van vervoersgroei: een eerste poging van de overheid om 
bedrijven meer marktconform te laten werken. De openbaar vervoersbedrijven kregen 
een bijdrage die gebaseerd was op de gemiddelde kosten in de vervoerstak en de 
gerealiseerde reizigerskilometers. De berekening en toedeling van middelen bleek 
echter complex en weinig transparant. In 1992 komt de Commissie-Brokx met een 
startnotitie waarin een nieuwe verhouding tussen overheid en streekvervoerders is 
uitgewerkt. Kernwoorden daarin waren verzakelijking en ontvlechting en de afstand 
tussen de uitvoerders van diensten en de overheid diende te worden vergroot. Op de 
achtergrond speelde ook de Europese richtlijn 1191/69 die betrekking had op de 
aanbesteding van openbare diensten (dus ook het streekvervoer) een rol. In 1996 kwam 
het ministerie van V&W tot de conclusie dat het organiseren van aanbestedingen de 
meeste kansen zou dienen voor de introductie van marktwerking in de sector. In 
diezelfde periode ontstond ook de verwachting dat de lagere overheden de aansturing 
van het openbaar vervoer beter zouden kunnen integreren in een breed pakket van 
mobiliteitsbeleid. Vanaf 1996 werden de nationale fondsen omgeslagen over VOC-
gebieden81, Kaderwetgebieden en provincies, die in de toekomst zelf zouden kunnen 
bepalen hoe zij met deze fondsen het openbaar vervoer betalen. Deze constructie 
vormde de opmaat voor aanbesteding. Maar de bestaande eigendomsverhoudingen in 
de sector vormden het gevaar dat er bij die aanbestedingen nauwelijks concurrentie 
zou plaatsvinden. VSN was immers de enige grote partij in het streekvervoer en had 
bovendien de meeste kennis van de markt.  
 
In 1997 introduceerde de overheid daarom regelgeving die bedrijven met te grote 
marktmacht uitsloot van de aanbestedingen. In reactie daarop besloot VSN zich op te 

                                                   
81 VOC staat voor Vervoersautoriteit Openbaar vervoer Centrumgemeenten. Het betreft grote gemeenten die ook 

bevoegd zijn concessies te verlenen voor openbaar vervoer. 
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splitsen. De bedrijven die actief waren in de Randstad en het oosten van het land 
zouden onder VSN-vlag blijven opereren (onder een nieuwe naam: Connexxion). De 
overige bedrijven zouden in eerste instantie samen verder gaan. Echter, al snel bleken 
deze bedrijven aantrekkelijke partners voor nieuwe toetreders uit Frankrijk (Connexx) 
en het Verenigd Koninkrijk (Arriva).  
 
Volgens de nieuwe Wet Personenvervoer 2000 moet op 1 januari 2003 ten minste 35% 
van het streekvervoer zijn aanbesteed. Eind 2002 is slechts 16% aanbesteed en zijn er 
drie grote aanbieders: Connexxion, Arriva en BBA/Connexx. Uit de eerste 
aanbestedingen blijkt dat Arriva en BBA/Connexx sterker zijn geworden in de regio's 
waar zij al actief waren. Daarnaast valt op dat de bedrijven niet altijd meedingen naar 
aanbestedingen in elkaars gebied.82 Daardoor valt er vooralsnog niet zo veel te kiezen 
voor de aanbestedende partijen.  
 

 

 

                                                  

Zoals de beschrijving van de ontwikkeling van de bussector direct duidelijk maakt, 
heeft marktwerking inmiddels zijn intree gedaan in dat onderdeel van het openbaar 
vervoer. Langzamerhand vinden echter ook veranderingen plaats op de andere lagen 
die te onderscheiden zijn als het gaat om weginfrastructuur. Zo zijn er inmiddels 
interessante ontwikkelingen te bespeuren als het gaat om het leveren van aanvullende 
diensten ten behoeve van vervoer op de weg. Het monopolie van de ANWB op de 
bewegwijzering langs rijkswegen lijkt bijvoorbeeld niet langer vanzelfsprekend: de 
minister heeft aangekondigd dit onderwerp te maken van openbare aanbesteding. En 
wie hulp langs de weg nodig heeft is niet langer alleen afhankelijk van ANWB-
Wegenwacht. En locaties voor benzinepompen worden tegenwoordig geveild. Tot slot 
noemen we de jarenlange discussies over verschillende vormen van betaald rijden: 
spitsvignet, rekeningrijden, kilometerheffing, mobimiles, enzovoorts. 
 
Maar ook de publieke zorg voor de infrastructuur en verkeersdiensten 
(verkeersmanagement) zoals we die nu nog kennen is niet langer vanzelfsprekend. Er 
wordt nagedacht over nieuwe vormen van wegbeheer (met name voor het 
rijkswegennet) waar de rol van de overheid er een is die zich kenmerkt door 
terugtreding en waar private partijen een meer dominante rol en verantwoordelijkheid 
krijgen bij de exploitatie van wegen. Voor het 'nieuwe' wegbeheer zijn verschillende 
varianten denkbaar, die variëren in de mate waarin publieke en private 
verantwoordelijkheid worden gecombineerd:83  
 
• Publieke regie: een agentschap van het ministerie is verantwoordelijk voor het 

beheer van het hoofdwegennet. De verantwoordelijkheid betreft niet alleen de 
zorg voor de infrastructuur (aanleg en onderhoud), maar ook die voor de 
verkeersdiensten (verkeersmanagement).  

• Overheidsexploitant: een overheids-NV is verantwoordelijk voor aanleg, 
onderhoud, en exploitatie van wegen. Weggebruikers betalen de overheids-NV 

 
82 Arriva deed niet mee aan een aanbesteding in Brabant, terwijl BBA/Connex niet meedeed aan een aanbesteding in 

Friesland. Zie: NRC Handelsblad, Busje komt niet, 23 november 2002.  
83 Zie bijvoorbeeld de rapportage van NEI Kolpron, RAND Europe en Witteveen en Bos, 2001. 
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voor het gebruik van het hoofdwegennet. Het verkeersmanagement is een taak 
van een onafhankelijke organisatie. Een onafhankelijk toezichthouder kan 
repressief optreden.  

• Wegconcessies: een deel van het wegennet is op basis van concessies in beheer 
van private exploitanten. Het andere deel behoort een publieke beheerder toe. Op 
gedeelten van het wegennet kan de weggebruiker kiezen tussen een private 
betaalstrook of een tolvrije verbinding in publiek beheer.84 Aanleg van 
infrastructuur blijft een publieke taak. De discussie over de invoering van 
‘betaalstroken’ kunnen we in dit licht plaatsen.  

• Vervoermarkt:85 het vervoernet is geheel in handen van één private 
beheersorganisatie: een private wegautoriteit die binnen de randvoorwaarden van 
de overheid opereert en verantwoordelijk is voor aanleg, onderhoud en 
verkeersmanagement. Deze autoriteit verhuurt de capaciteit van het wegennet aan 
andere private partijen: mobiliteitsbedrijven die met elkaar op het net 
concurreren. Anders dan in de bovengenoemde vormen kunnen reizigers niet 
zomaar het wegennet betreden, maar is het boeken van een rit bij een 
mobiliteitsbedrijf noodzakelijk. Een onafhankelijke toezichthouder kan repressief 
optreden. 

 
Op het gebied van infrastructuur is al enige jaren ervaring opgedaan met PPS-
constructies, maar lang niet altijd met succes. Eind jaren ’80 en begin jaren ’90 hebben 
in Nederland twee grote PPS-projecten plaatsgevonden: de aanleg van de Tunnel onder 
de Noord en de Wijkertunnel. Deze beide projecten zijn gebaseerd op een BOT-
contract.86 De Algemene Rekenkamer concludeerde op basis van een kostenvergelijking 
achteraf dat de kosten voor private financiering van de Tunnel onder de Noord twintig 
procent en voor de Wijkertunnel zelfs veertig procent hoger waren uitgevallen dan bij 
publieke financiering het geval zou zijn geweest.87 Dat plaatste PPS voor lange tijd in 
een negatief daglicht.  
 
Toch worden nu ook bij wegen de eerste positieve resultaten aangaande PPS-
constructies zichtbaar.88 Het tunneltracé Sijtwende, waarvan de aanleg eind jaren ’90 
begon, wordt beschouwd als een succesvolle vorm van PPS. Daarbij gaat het echter niet 
alleen om de aanleg van een tunnel maar om geïntegreerde gebiedsontwikkeling. 
Voorts maakte in 2002 de provincie Noord-Brabant bekend dat zij een bieder heeft 

                                                   
84 Overigens geldt dat een betaalstrook de functie heeft van het betalen voor extra kwaliteit.  
85 De term ‘vervoermarkt’ leidt hier wellicht tot verwarring. De term is gekozen omdat op het niveau van de 

vervoersdiensten concurrentie ontstaat: een markt voor vervoer. 
86 Build, Operate, Transfer.  
87 Het consortium dat de Wijkertunnel heeft gebouwd ontvangt sinds 1996 (het jaar waarin de tunnel gereed kwam) 

jaarlijks – voor een duur van 30 jaar – van het Rijk een vergoeding ter hoogte van circa 32 miljoen Euro. Na dertig 

jaar wordt de tunnel voor een symbolisch bedrag overgedragen aan de overheid. Tot 2026 zal het private consortium 

daarom bijna 1 miljard Euro innen. Echter, de bouwkosten werden in 1996 nog op ƒ 600 mln (€ 272 mln) geraamd, 

waarvan het Rijk ook nog eens circa ƒ 125 mln (€ 57 mln) voor eigen rekening nam.  
88 Zie ook de Actieplannen Publiek-Private Samenwerking van het Kenniscentrum PPS. 
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geselecteerd die de aanleg en het onderhoud van de A59 voor zijn rekening gaat 
nemen: een bieder die dat goedkoper kan dan de overheid zelf. 
 
Daarnaast creëert het Rijk verdere voorwaarden om PPS-constructies bij 
weginfrastructuur mogelijk te maken. Zo wordt bijvoorbeeld tolheffing bij nieuwe 
wegen mogelijk gemaakt met als grondslag de Wet Bereikbaarheid en Mobiliteit.  
 
Andere wegen waar ook PPS-constructies worden of zullen worden ontwikkeld zijn 
onder meer de N31, de Tweede Coentunnel inclusief Westrandweg en Verlengde 
Westrandweg, de A4 Dinteloord-Bergen op Zoom, de A2 Passage Maastricht en de A4 
Delft-Schiedam.89  
 

6.2 Critical case: ‘Samen werken aan de weg’ 

In plaats van via een typische ‘critical case’ een historisch omslagpunt in de 
ontwikkeling van de sector te beschouwen is het hier wellicht interessanter juist een 
blik te werpen op de toekomstige situatie. 
 
Op tal van terreinen stuurt de overheid aan op samenwerking tussen publieke en 
private partijen. Het idee daarachter is dat overheden en bedrijven elkaar kunnen 
aanvullen bij het concipiëren, realiseren en beheren van openbare infrastructuur.  

 

 

;

                                                  

 
Mede in dat licht is in opdracht van het Kenniscentrum PPS van het Ministerie van 
Financiën een afwegingskader ontwikkeld voor publiek-private samenwerking op het 
terrein van weginfrastructuur. Dat afwegingskader staat beschreven in het rapport 
Samen werken aan de weg  raamwerk voor publiek-private samenwerking in 
wegeninfrastructuur.90 Als critical case beschrijven en beoordelen we dat 
afwegingskader hier in het licht van ons samenhangend analysekader.  
 

6.3 Interpretatie in termen van de ordeningsdimensies 

In het rapport worden de drie door ons onderscheiden dimensies weliswaar niet 
expliciet benoemd, maar wel is er op evenwichtige manier aandacht voor in het 
afwegingskader. 
 
Als het gaat om de dimensie publiek-privaat dan is het afwegingskader gebaseerd op 
het idee dat er op de weg als transportinfrastructuur ruimte bestaat voor een 
aanzienlijk grotere en meer intensieve private inbreng in wegenaanleg en –beheer. 
Waar het om gaat is dat het vernuft, het organisatietalent en de incentive-gevoeligheid 
van het bedrijfsleven door de overheid beter worden benut om haar beleidsdoelen op 
de weg te bereiken tegen lagere kosten, met hogere kwaliteit en/of met meer 
maatschappelijk nut.  

 
89 Zie ook: de Actieplannen Publiek-Private Samenwerking van het Kenniscentrum PPS. 
90 OC&C Strategy Consultants, Samen werken aan de weg: raamwerk voor publiek-private samenwerking in 

wegeninfrastructuur, 2002. 
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In het afwegingskader dat in opdracht van het Kenniscentrum PPS is ontwikkeld wordt 
concurrentie gezien als middel om private partijen te prikkelen tot prestaties. Daarmee 
komt ook de dimensie monopolie-mededinging helder in beeld.  
 
En tot slot wordt als onderdeel van het afwegingskader ook onomwonden gesproken 
over het belang van een krachtige publieke regie: ‘Private efficiëntie is alleen in het 
publiek belang als een sterke overheid doelen stelt in termen van bereikbaarheid, 
leefbaarheid en veiligheid, op hoofdlijnen kiest uit ruimtelijke oplossingen en de 
private sector afrekent op zijn prestaties. Daartoe moet de overheid haar 
managementcapaciteiten en instrumentarium versterken. Ten aanzien van private 
partners zullen op een aantal terreinen de touwtjes losser, elders weer aanzienlijk 
strakker in handen moeten worden genomen: alleen met een sterke regie van de 
overheid komen de voordelen in het publieke domein terecht. De overheid zal het 
initiatief, de beslissingsmacht en de controle over de output in handen moeten 
houden.’ ‘Bij grotere private betrokkenheid verandert de rol van de overheid wel, maar 
verdwijnt niet’, zo wordt vastgesteld.  
 

6.4 Interpretatie in termen van het lagenmodel 

In het rapport ‘Samen werken aan de weg’ krijgt de ontwikkeling van een lagenmodel 
vorm via een analyse van de waardeketen. Gestreefd wordt naar een optimalisatie 
daarvan. De vragen die daartoe worden gesteld zijn: hoe moeten functies in de 
waardeketen worden afgebakend voor een optimale uitvoering, welke functies lenen 
zich het best voor uitbesteding en hoe kunnen derden worden gestimuleerd tot 
maximale prestaties?  
 
Uiteindelijk leidt de concrete beantwoording van die vragen tot vier rollen waarvoor 
geldt dat de activiteiten die daarbinnen vallen een dwingende samenhang vertonen en 
daartussen gescheiden georganiseerd kunnen worden; de rollen kunnen in beginsel 
goed door private partijen worden vervuld, onder richtinggevende publieke regie. Het 
gaat om: 
 
• De conceptontwikkelaar. De rol van conceptontwikkelaar behelst het ontwikkelen 

van een optimaal concept voor de betreffende weg en de inpassing ervan in de 
omgeving. Het ontwikkelen van haalbare wegconcepten en globale tracévarianten, 
het zoeken van mogelijkheden voor belendende gebiedsontwikkeling, het 
signaleren van de noodzaak tot en het verwerken van publiekrechtelijke procedures 
(MER, tracébesluit en inspraak) zijn activiteiten die bij een dergelijke rol horen.  
De aanpak van conceptontwikkeling door de overheid (centrale manager) varieert 
per project. Op basis van de mate en vorm91 waarin complexiteit aan de orde is, 

                                                   
91 OC&C onderscheidt in de rapportage ‘Samen werken aan de weg’ drie vormen van complexiteit. Het gaat hier om 

organisatorische complexiteit (Hoe ingewikkeld is de afstemming tussen belanghebbende overheden?), trajectmatige 

complexiteit (hoeveel verschillende tracés zijn denkbaar?) en technische complexiteit (die heeft betrekking op de 

vraag of beroep op unieke technologie nodig lijkt te zijn).  
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wordt in het rapport ‘Samen werken aan de weg’ onderscheid gemaakt tussen 
verschillende mogelijkheden voor de aanpak van conceptontwikkeling: van 
conceptontwikkeling door de overheid (met name wanneer significante 
complexiteit niet aan de orde is), tot het inschakelen van een enkele private partij 
of het organiseren van competitie tussen aanbieders voor het maken van een 
concept.  

 
• De infraverschaffer. De infraverschaffer – ‘provider’– is verantwoordelijk voor het 

realiseren van de weginfrastructuur en in voorkomende gevallen ook voor het 
instandhouden van de weginfrastructuur door het plegen van onderhoud. De 
infraverschaffer bevindt zich logischerwijs op de infrastructuurlaag. Diensten die 
door de infraverschaffer worden geleverd hebben betrekking op ontwerp- en 
bouwwerkzaamheden: het uitwerken van het wegconcept tot een bouwtechnisch 
ontwerp, het voorbereiden van de bouwwerkzaamheden, de daadwerkelijke aanleg 
van de infrastructuur, suprastructuur en kunstwerken en eventueel dus ook enkele 
onderhoudswerkzaamheden.  

 

 

                                                  

In theorie biedt volledige integratie van ontwerp, bouw, financiering en onderhoud 
(DBFM92) de grootste ruimte voor efficiëntie. De praktijk leent zich daar niet altijd 
voor, zodat ook verschillende taken en verantwoordelijkheden van publieke en 
private partijen mogelijk zijn: geïntegreerd ontwerp en bouw terwijl het onderhoud 
is losgekoppeld (DB, M) of het loskoppelen van ontwerp, bouw en onderhoud (D, B, 
M). Bepalende factoren voor keuze/nut van samenwerkingsvorm zijn de financiële 
omvang van het project, de mate waarin de onderhoudsbehoefte voorspelbaar is, 
en de geografische schaal van het project.  

 
• De wegbeheerder. De rol van wegbeheerder behelst de coördinatie van 

wegbeheerstaken. Daaronder vallen verschillende diensten zoals schoonmaak, 
reparatie en vervanging van weginfra- en suprastructuuronderdelen. Te denken 
valt aan onderhoudstaken op het gebied van asfalt en markering, geleiderail en 
verlichting, geluidswering, groenvoorziening, kunstwerken, maar bijvoorbeeld ook 
gladheidsbestrijding. Ook de wegbeheerder bevindt zich op de laag van de 
infrastructuur.  
De meeste taken zijn in samenhang bij de wegbeheerder ondergebracht omwille 
van coördinatie tussen taken, maar ook omwille van efficiëntie. De daadwerkelijke 
uitvoering van onderhouds- en beheersdiensten gebeurt door verschillende 
partijen.93 Voor de coördinatieverantwoordelijkheid van de wegbeheerder maakt 
het niet uit of deze publiek (Rijkswaterstaat, RWS) danwel privaat is. Van belang is 
wel dat de coördinerende taken in één hand zijn. Voor de uitvoering is integratie 
niet noodzakelijk.  

 
• De verkeersmanager. De verkeersmanager is verantwoordelijk voor het 

optimaliseren van de verkeersdoorstroming, en bevindt zich op de laag van de 

 
92 Design, Built, Finance en Maintain. 
93 Elektrische installatie, groenonderhoud, werktuigbouwkundige installatie, geluidsscherm installatie, 

betononderhoud en schoonmaakwerkzaamheden zijn specifieke ‘markten’ waarop aanbieders actief zijn.  
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verkeersdiensten. De kern van de verantwoordelijkheid is het spreiden van 
verkeersinstroom op het wegennet, om zoveel mogelijk congestie te voorkomen. 
Daartoe zijn verschillende instrumenten en interventies mogelijk. Te denken valt 
aan een heffingssysteem op wegen rond grote steden, of het sluiten van contracten 
met overheid en bedrijfsleven over telewerken, werktijdspreiding, carpoolen, et 
cetera. Maar ook aan het plaatsen van doseerlichten en dynamische route-
informatie panelen. Bovendien kan de verkeersmanager onderhandelen met 
regionale en lokale autoriteiten over bijvoorbeeld de capaciteit van het 
onderliggend wegennet en de afstelling van verkeerslichten. Tot de taken van de 
verkeersmanager behoort bovendien het signaleren van de noodzaak van 
additionele weginfrastructuur. De verkeersmanager kan een publieke dan wel 
private partij zijn.  

 
Interessant aan het afwegingskader is dat er voor wat betreft de samenhang tussen de 
schakels in de waardeketen als adagium geldt: separeren waar mogelijk, integreren 
waar nodig. Nodeloos bundelen van activiteiten leidt tot waardeverlies, omdat per 
schakel liefst een beroep moet kunnen worden gedaan op de partij die juist op dat vlak 
de meeste deskundigheid heeft ontwikkeld. Bovendien spelen ook zaken als het 
verschil in tijdshorizon en het belang van de partijen een rol. Het ontwikkelen van een 
optimaal concept in termen van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid staat 
immers dikwijl op gespannen voet met het winstoogmerk van aannemers en 
projectontwikkelaars. Maar aan de andere kant kan het ook juist gunstig zijn om 
activiteiten uit verschillende schakels bij elkaar te brengen. Dat speelt ook heel 
nadrukkelijk bij het realiseren van weginfrastructuur. 
 
Door bijvoorbeeld het betrekken van private partijen bij zowel het ontwerp als de 
aanleg, de exploitatie, het onderhoud en de financiering van betaalstroken kunnen 
efficiencywinsten worden behaald, vanwege de kansen voor een integrale benadering, 
de verbeterde afstemming tussen deze projectfasen, de ruimte die daarbinnen ontstaat 
voor creatieve oplossingen en de sterke prikkel om de periode tussen start en 
oplevering te bekorten. 
 
Private partijen die niet alleen de aanleg voor hun rekening nemen, maar ook 
verantwoordelijk zijn voor exploitatie en onderhoud zullen in vroege fasen van het 
project beter anticiperen op kosten die in latere fasen moeten worden gemaakt. De 
mogelijkheden om de kosten van meerwerk bij de overheid als opdrachtgever neer te 
leggen zullen ook geringer zijn. Verder is denkbaar dat private partijen vanuit een 
oogpunt van kosteneffectieve exploitatie de dikte van de asfaltlaag afstemmen op de 
ontwikkeling van de verkeersintensiteit. 
 
De overheid zou zich kunnen concentreren op het vaststellen van de nut en noodzaak 
van de betaalstroken, de publieke besluitvorming daaromtrent, het borgen van 
publieke belangen en het organiseren van een goede marktwerking. Private partijen 
zouden zich binnen de daarmee ontstane kaders kunnen toeleggen op het 
projectmanagement en de technische realisatie, met bijzondere aandacht voor kosten 
en opbrengsten. 
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In het kader van het lagenmodel valt op dat drie van de vier rollen de 
infrastructuurlaag betreffen. De conceptontwikkelaar, de infraverschaffer (DBFM en 
dergelijke) en de wegbeheerder (plannen van reparatie, schoonmaak, e.d.) zijn de te 
onderscheiden rollen aangaande de fysieke infrastructuur. De taakuitvoering van de 
vierde rol, de verkeersmanager, heeft betrekking op de laag van de verkeersdiensten. 
In de visualisatie van de sector hierna is die positionering van rollen ook weergegeven: 
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Toelichting: De kleuren van de actoren geven aan of deze partijen publiek danwel 
privaat zijn. Daarbij zijn we in eerste instantie uitgegaan van het eigendom van de
aandelen. Dat betekent dan ook dat ‘publiek’ niet alleen betrekking heeft op 
overheden zelf, maar ook op zee  zelfstandige organ saties die als een normaal bedrijf 
functioneren, maar waarvan de overheid de aandelen in handen heeft.   
Daarnaast geeft het positioneren middels eigendom van de aandelen soms een 
verkeerd bee d: stel bijvoorbeeld dat een organisatie met een tiende van de aande en 
in handen van de overheid voor een heel k ein deel participeert in een ‘privaat’ bedrijf. 
Dan strookt het beter met de werkelijkheid om dat private bedrijf dan ook maar 
‘privaat’ te noemen in plaats van ‘overwegend privaat’. De consequentie is wel dat er 
soms lastige grensgevallen zijn, bijvoorbeeld als het gaat om een organisatie die echt 
als een bedrijf functioneert, maar waarvan de aandelen uite ndelijk in publieke 
handen zijn. Een voorbeeld is het bouwbedrijf Strukton waarvan de NS de aandelen in 
handen heeft en op haar beurt de overheid weer de aandelen van de NS bez . In 
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dergelijke complexe geval en hebben we een keuze gemaakt. Daarmee moet de lezer 
bij de interpretatie van d t lagenmodel zich rekenschap van geven.   

l
i

                                                  

 
Voor de lagen infrastructuur en verkeersdiensten zijn, afhankelijk van het type weg, 
verschillende overheidspartijen verantwoordelijk: het kan hier gaan om het Rijk (onder 
meer snelwegen), de provincie (provinciale wegen) en de lokale overheden (lokale 
wegen). In tegenstelling tot bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven of bij de luchthaven 
Schiphol is het leveren van verkeersdiensten niet een aparte, zeer belangrijke functie. 
Dat komt onder meer door het openbare karakter van de wegen: iedereen mag ze 
gebruiken (mits men zich aan regels en wetten houdt). Op de laag van de infrastructuur 
hebben we ook de bouwbedrijven gepositioneerd. Zij hebben vaak een uitvoerende rol, 
maar met de komst van nieuwe vormen van privaat wegbeheer zal hun rol bij de 
totstandkoming en het onderhoud van de infra sterk toenemen. Op de laag van de 
verkeersdiensten hebben we de ANWB gepositioneerd, die tot op heden vooralsnog het 
monopolie op de bewegwijzering heeft. 
 
Op de laag van de vervoerdiensten zijn busondernemingen gepositioneerd, 
taxibedrijven, automobilisten en transportbedrijven. Met nadruk stellen we dat 
daarmee de lijst van actoren op deze laag niet compleet is.94 Overigens moeten we hier 
opmerken dat de aandelen van Syntus onder meer in handen van Connexxion en NS 
Reizigers zijn (beide voor een derde). De aandelen van Noordned zijn in handen van NS 
Reizigers (voor 49,9%) en Arriva Nederland (voor 50%). Alle vervoersondernemingen 
participeren in de organisatie voor reisinformatie ‘9292 OV’. 
 
Behalve reisinformatie vinden we op de laag van de toegevoegde waarde diensten 
wederom de ANWB: hier vanuit hun rol als eigenaar en exploitant van parkeergarages. 
We hebben ervoor gekozen de ANWB in dit lagenmodel te positioneren omdat niet 
ondenkbaar is dat enerzijds het in handen hebben van de Nederlandse bewegwijzering 
en anderzijds het bezitten van parkeergarages een dubbelrol is die volgens sommigen 
(doemdenkers?) vraagtekens oproept. Want hoewel de invloed van de ANWB op de tekst 
van de borden zelf misschien nihil is, kan de ANWB wellicht wel beter dan haar 
concurrenten borgen dat haar parkeergarages en kantoren gemakkelijk te vinden zijn.  
 
Ook zijn spoorbedrijven als NS Reizigers, Syntus en Noordned hier bij de toegevoegde 
waarde diensten opgenomen. Zij hebben immers sterke relaties met enkele van de 
aanbieders van vervoersdiensten over de weg: de grote busondernemingen. 
 
Tot slot zijn ook de wegrestaurants en de benzinestations in de laag van de 
toegevoegde waarde diensten opgenomen. Dit omdat er in het kader van de veiling van 
pompstations bij potentiële deelnemers nog onzekerheid bestaat over het opheffen van 
de zogenaamde functiescheiding.95 Die opheffing heeft tot gevolg dat bij de 
benzinepompen ook restaurants mogen worden geopend, maar ook dat restaurants als 
Van der Valk benzinepompen bij hun restaurants kunnen openen. Maar omdat 

 
94 In het kader van deze studie is het niet van belang volledigheid na te streven. 
95 Zie ook: NRC Handelsblad, Weinig interesse voor veiling pompstations, 5 december 2002. 
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sommige restaurants overwegen om juridische stappen tegen de opheffing van 
functiescheiding te ondernemen, is er nog geen 100% zekerheid. Een en ander had 
onder meer tot gevolg dat partijen als Tango en supermarktketen Albert Heijn de eerste 
rond van de veiling van benzinestations aan zich voorbij hebben laten gaan.  
 

6.5 Interpretatie in termen van de praktijktoets 

In het rapport ‘Samen werken aan de weg’, dat een raamwerk moet bieden voor 
publiek-private samenwerking op het terrein van weginfrastructuur, is in feite 
nauwelijks aandacht voor mogelijke risico’s bij de keuze voor PPS. 
 
In de inleiding van het rapport wordt weliswaar gesproken over de mythes en 
misverstanden die het concept PPS omringen en wordt de constatering gedaan dat de 
discussie hierover verward en verwarrend is. Maar voor de vraag hoe die situatie 
mogelijk doorwerkt bij een keuze voor PPS is geen aandacht. Dat is niet zonder 
relevantie als men zich bedenkt dat in de bestuurlijke praktijk bij uitstek geldt: 
‘feelings are facts’. Als pleitbezorgers van PPS denken dat er sprake is van ‘gratis geld’ 
wanneer een private partij voor de financiering zorgt, dan is er niet alleen sprake van 
een misverstand maar ook van een situatie die op een later moment onvermijdelijk tot 
teleurstelling leidt. 
 

 

 

Mogelijke onvoorziene en ongewenste effecten van de keuze voor PPS krijgen in het 
afwegingskader nauwelijks aandacht. Hoogstens kan men ze afleiden uit de 
voorwaarden die gesteld worden aan het succes van PPS, bijvoorbeeld dat de overheid 
inhoud weet te geven aan een krachtige invulling van de eigen regie-rol. Daarvoor is 
nodig dat een aantal vaardigheden van overheidszijde verder worden versterkt: 
 
• Strategische vaardigheden. Het integreren van verschillende taken en rollen kan 

soms meerwaarde bieden, maar tegelijkertijd schuilen er ook risico’s in. Van 
overheidszijde zal dus een reële analyse van de meerwaarde en de mogelijke 
negatieve effecten van integratie inzichtelijk gemaakt moeten worden. Kennis van 
marktpartijen en de markt is hiervoor noodzakelijk, evenals het maken van 
kosten-baten analyses. 

 
• Contracting-vaardigheden. Het opstellen van een adequaat contract tussen 

overheid en marktpartijen is een lastige zaak: het prestatiecontract dat het Rijk 
sloot met NS Reizigers getuigt daarvan. Soms is het nodig om regelgeving aan te 
passen om de markt de benodigde vrijheden te kunnen bieden. Van belang is dat 
in contracten inzichtelijk gemaakt wordt tot hoever eenieders 
verantwoordelijkheid reikt, hoe risico's worden verdeeld en hoe meting, 
beoordeling en beloning van prestaties plaatsvindt. Ook is van belang dat de 
overheid in onderhandelingen met private partijen een stevig tegenwicht moet 
kunnen bieden. Dat kan door te beschikken over gelijkwaardige expertise en 
voldoende mandaat. 
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• Compliance-vaardigheden. Het naleven van contracten is een vaardigheid op zich, 
zeker omdat partijen altijd door middel van tactisch gedrag zoveel mogelijk 
voordeel zullen proberen te behalen. Van belang voor het naleven van contracten 
is het ontwikkelen van incentive-mechanismen die de private partij prikkelen om 
zo efficiënt mogelijk een goed resultaat tot stand te brengen. Daarbij zijn 
afspraken over (verantwoordelijkheden voor) meetmethodes en meetinstrumenten 
onmisbaar, zodat het voor partijen helder is hoe het resultaat precies gemeten 
wordt. Tot slot is het van belang om een geschillenregeling te ontwerpen die niet 
alleen recht doet aan juridische vraagstukken (wie betaalt wat?), maar ook aan 
praktische vraagstukken (hoe verder met het project?).  

 
Maar wat nu als deze vaardigheden niet of niet tijdig op het gewenste niveau komen? 
Welke risico’s zijn er dan in termen van een toenemende afhankelijkheid van private 
partijen?  
 

Effecten van 

verandering 

Voorziene Onvoorziene 

Gewenste Bijvoorbeeld 

• Koppeling van aanleg en 
exploitatie/onderhoud leidt tot 
meer efficiëntie (denk aan de 
optimale dikte van het asfalt) 

Bijvoorbeeld 

• Private partijen vormen steeds 
vaker consortia, waarin kennis 
wordt gebundeld. Dat komt 
omdat een enkele partij vaak 
niet alle benodigde kennis in 
eigen huis heeft.  

Ongewenste Bijvoorbeeld 

• Risico’s moeten worden belegd 
bij private of publieke partijen: 
als gevolg van het beprijzen van 
risico’s ontstaan meerkosten. 

Bijvoorbeeld 

• Vertraging treedt op doordat 
discussie ontstaat over methodes 
en meetinstrumenten om 
prestaties van private partijen te 
meten.  

 
 

6.6 Conclusie 

Bij de weg als transportinfrastructuur wordt geëxperimenteerd met nieuwe 
verhoudingen tussen publiek en privaat, waarbij er aandacht is voor de werking van de 
markt en voor het belang van een krachtige publieke regie. Er is aandacht voor de drie 
dimensies die we in het samenhangend analysekader hebben onderscheiden: publiek-
privaat, monopolie-concurrentie en autonomie-regulering.  
 
Maar op zoek naar die innovatieve arrangementen vormen juist nieuwe verbindingen 
tussen de lagen in ons lagenmodel een belangrijke bron van inspiratie. Voor de risico’s 
van nieuwe arrangementen die zich kunnen manifesteren als (onvoorziene en) 
ongewenste effecten is slechts beperkt aandacht. Het afwegingskader bevat 
daarentegen vooral instrumenteel georiënteerde ‘how to’-kennis die alle aandacht 
opeist. Voor vormen van bestuurlijke ervaringswijsheid lijkt nauwelijks ruimte te 
bestaan. En juist daarop lopen helaas veel PPS-trajecten stuk.
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Deel 2.3 
 

Beleidsthema’s en aandachtspunten 
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7 Relevante beleidsthema’s en 
gemeenschappelijke patronen 

7.1 Inleiding 

De belangstelling voor de veranderende verhouding tussen overheid en markt is ook nu 
gerechtvaardigd. Of het nu gaat om de toekomst van het spoor, de privatisering van 
Schiphol, de omvorming van het GHR tot overheids-NV of de invoering van privaat 
wegbeheer, steeds concentreert de discussie zich op de vraag wat publiek moet en wat 
privaat kan, wat de ruimte kan zijn voor marktwerking en concurrentie en in welke 
mate regulering daarbij dan aan de orde moet zijn.  
 

 

 

De discussie zoals die tot nu toe gevoerd wordt kent echter niet zelden te weinig reliëf. 
Zo is er slechts beperkt aandacht voor de gelaagdheid van de transportinfrastructuren 
op deze sectoren, die maakt dat sprake is van verschillende deelmarkten. De 
spoorsector bijvoorbeeld bestaat niet alleen uit infrastructurele voorzieningen en 
vervoersmaatschappijen, maar ook uit voorzieningen die de capaciteit op het spoor 
(veilig) toedelen, en uit toegevoegde waarde diensten zoals mobiele ticketservice en 
reisinformatie. Op iedere laag afzonderlijk dient dus de vraag naar wat publiek moet en 
wat privaat kan in beschouwing te worden genomen. De gelaagdheid stelt ons 
bovendien in staat om aan te geven hoe markten en partijen daarbinnen met elkaar 
verbonden zijn.  
 
Een beschouwing in lagen brengt namelijk een aantal bijzonderheden in onze 
traditionele transportinfrastructuren aan het licht. Het leveren van vervoersdiensten is 
bijvoorbeeld per sector anders georganiseerd. Het transport over water en door de lucht 
gebeurt door overwegend private partijen en dat geldt ook voor het vervoer van 
goederen over weg en spoor. Maar soms heeft de overheid daar (vooralsnog?) wel een 
aandeel in (KLM). Het vervoer van personen per spoor gebeurt dan weer door publieke 
partijen (NS Reizigers), en bij het collectief openbaar vervoer zien we zowel publieke 
(Connexxion: 100% publiek), private (Arriva: 100% privaat) als gemengde bedrijven 
(Noordned) op de markt.  
 
Hoe kan het dat die opmerkelijke verschillen aanwezig zijn? De verklaring daarvoor ligt 
besloten in de visualisatie die hierna volgt.  
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In de bovenstaande visualisatie is benadrukt dat de concrete invulling van 
beleidsmakers ten aanzien van de drie dimensies (die vervolgens op elke laag worden 
beschouwd) niet alleen voortkomt uit het beste ‘tekentafelontwerp’, maar ook uit de 
omstandigheden die zich in de praktijk voordoen.  
 
Zo is de historische ontwikkeling van de sector voor een belangrijk deel bepalend voor 
de huidige inrichting aangaande de drie dimensies. Immers, er zijn organisaties zoals 
gevestigde partijen die geen belang hebben bij verandering en daarom ook (bepaalde) 
verandering zullen proberen te voorkomen. Dat leidt ertoe dat bij het doorvoeren van 
veranderingen belangenafwegingen en daarmee ook compromissen moeten worden 
gevonden. De uitkomst van de compromissen is sterk afhankelijk van bijvoorbeeld de 
slagkracht van organisaties, en zal daarom niet snel in elke sector gelijk zijn. 
 
Overigens betekent dat niet dat het tekentafelontwerp geen rol speelt. Vanuit dat 
ontwerp worden immers ook de randvoorwaarden die gelden bij de ordening van 
markten en borging van publieke belangen transparant: zo leent niet iedere 
infrastructuur zich voor duplicatie (denk aan het spoor), waardoor te verwachten valt 
dat op het infrastructuurniveau althans een monopoliesituatie zal blijven bestaan. Wel 
betekent dit dat we onder meer vanuit de historische ontwikkeling ordening kunnen 
verklaren. Hierna schetsen we daarom eerst de ‘verschillen en gemene delers’ die zijn 
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opgevallen bij bestudering van onder meer de critical cases. Vervolgens laten we zien 
dat de transportinfrastructuren bij benadering ongeveer dezelfde historische 
ontwikkeling hebben doorgemaakt. Echter, de fase waarin ze nu verkeren verschilt. In 
sommige sectoren domineert concurrentie, in andere is sprake van een 
overgangssituatie en weer in andere sectoren bevinden we ons nog voor de 
overgangssituatie. Met overgangssituatie doelen we hier overigens op de situatie 
waarin men de marktordening ziet veranderen richting het eindbeeld waarnaar wordt 
gestreefd. In die overgangssituaties doen zich logischerwijs allerlei imperfecties voor: 
soms concurreren publieke bedrijven (voormalige overheidsmonopolies) nog met 
private nieuwkomers en in andere gevallen heeft de overheid relatief vroeg (te vroeg) 
haar zeggenschap in organisaties opgegeven (de angst voor een privaat monopolie 
komt hier om de hoek kijken). 
 

 

 

Omdat die marktordening en de wijze waarop publieke belangen zijn geborgd sterk 
verschillen bij de traditionele transportinfrastructuren, verschillen ook de vraagstukken 
die zich voordoen. Maar toch is een patroon in die vraagstukken herkenbaar: dezelfde 
mechanismen doen zich voor, dezelfde tactische spellen worden gespeeld en wellicht 
ook dat soortgelijke oplossingen daar in beeld komen. Bijvoorbeeld als het gaat om 
vervlechting of juist ontvlechting van lagen. Of om het verkrijgen van toegang tot de 
infrastructuur. In het slot van dit hoofdstuk schetsen we dan ook een vijftal relevante 
onderwerpen waarbij we aangeven waar de cruciale keuzes bestaan en waarover dus 
ook de discussie in de komende periode gevoerd zou moeten worden. 
 

7.2 Verschillen en gemene delers 

Niet zelden is de vervlechting en verbinding tussen lagen een belangrijke oorzaak voor 
het niet of onvoldoende functioneren van concurrentie en / of de borging van publieke 
belangen.  
 
De mislukte toetreding van Lovers op het spoor kunnen we deels verklaren uit het feit 
dat vervoersdiensten (commerciële activiteit) en capaciteitstoedeling op het spoor (een 
publieke taak) formeel gescheiden activiteiten waren die in praktijk evenwel nog sterk 
waren verweven. Als gescheiden activiteiten in de NS Holding hingen ze onder dezelfde 
directie die vanzelfsprekend handelde met het oog op een gunstige marktpositie van de 
eigen vervoersonderneming: NS Reizigers gebruikte haar binding met Railned 
(verkeersdiensten) om haar concurrentiepositie op de vervoersmarkt te handhaven.  
 
Naast de situatie op het spoor woedt ook in andere sectoren de discussie over 
ondernemingsactiviteiten die op meerdere lagen plaatsvinden. Tactisch handelen en 
waar mogelijk het aangaan van verbindingen tussen lagen zijn daarbij veel 
voorkomende verschijnselen. Zo is het GHR via de MHR-NV in staat om commerciële 
activiteiten te ontplooien op de laag van toegevoegde waarde diensten. Via 
deelnemingen en investeringen die het GHR doet langs de weg van de MHR-NV 
ontstaan verbindingen tussen publieke taken (infrastructuur) en commerciële 
activiteiten (toegevoegde waarde diensten: advisering, financiering). Dat zijn 
verbindingen die voor sommige partijen in de haven meerwaarde bieden maar die 
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wellicht door weer andere partijen kunnen worden opgevat als concurrentievervalsing. 
Moet daarom geen lering worden getrokken uit de eerdere ervaringen met Lovers Rail in 
de spoorsector? In de overgangssituatie op het spoor is toen ook een situatie ontstaan 
waarin de onderdelen op verschillende lagen geacht werden onafhankelijk van elkaar 
te functioneren, zonder dat die scheiding al echt was doorgevoerd. In de praktijk bleek 
die scheiding onvoldoende. 
 
En bij de privatisering van Schiphol kan het vanuit strategisch oogpunt voor een 
luchtvaartmaatschappij als KLM aantrekkelijk zijn om via een deel van het eigendom 
(aandelen) zeggenschap te verkrijgen in de wijze waarop de luchthaven functioneert. 
Maar ook hier spelen weer vragen naar wat bij een vervlechting en verbinding van 
lagen nog een adequate ordening is.   
 
Ook is het interessant om hier nog aandacht te besteden aan de verschillen en 
overeenkomsten tussen enerzijds het prestatiecontract met NS Reizigers en anderzijds 
het nieuwe normenstelsel waaraan Schiphol gebonden is. Hoe valt te verklaren dat in 
het spoor afspraken worden gemaakt met de laag van de vervoersdiensten (namelijk 
met NS Reizigers) terwijl in de luchtvaartsector de afspraken juist zijn gemaakt met de 
infrastructuureigenaar en –exploitant (namelijk Schiphol)?  
 
Beschouwing vanuit het dimensiemodel maakt al snel duidelijk waarom met NS 
Reizigers een prestatiecontract is gesloten: ondanks de publieke eigendomsconstructie 
heeft de overheid slechts beperkte invloed op NS Reizigers (dimensie publiek-privaat), 
terwijl NS Reizigers bovendien geen ‘last’ heeft van concurrentie (dimensie monopolie-
concurrentie). Daardoor is de derde dimensie (autonomie-regelgeving) benut om NS 
Reizigers alsnog te prikkelen om prestaties te leveren die beter inspelen op het publieke 
belang. Dat niet meerdere lagen tegelijkertijd (bijvoorbeeld NS Reizigers samen met de 
infrastructuurbeheerder en –onderhouder RIB) zijn aangesproken is verklaarbaar: ten 
eerste omdat juist het monopolie waarover de overheid beperkte zeggenschap heeft 
geprikkeld diende worden en ten tweede omdat de zeggenschap van de overheid bij de 
uitvoering van juist de infrastructuurtaken zoals RIB die uitvoert al erg groot is.  
 
En waarom wordt bij het nieuw normenstelsel voor geluid juist de hele sector 
aangesproken (via Schiphol als hoofdverantwoordelijke en aangrijpingspunt) en niet 
slechts één van de lagen? En waarom wordt slechts over één aspect (milieu/geluid) en 
niet over het gehele spectrum aan publieke belangen afspraken gemaakt? Ook hier kan 
de verklaring deels vanuit de dimensies worden gegeven. Immers, de sector staat zowel 
op het niveau van de vervoersdiensten als op het niveau van de infrastructuurlaag 
onder concurrentie. Daarmee wordt bedoeld dat niet alleen de aanbieders van 
vervoersdiensten zoals de luchtvaartmaatschappijen (waaronder KLM) concurrentie 
ondervinden, maar ook de infrastructuureigenaar Schiphol zelf. Die concurrentie maakt 
dat Schiphol in ieder geval langs die weg al geprikkeld wordt te presteren en publieke 
belangen te borgen. Doet zij dat niet, dan ondermijnt zij haar eigen positie en zal zij 
haar ambities een grote luchthaven te willen zijn opzij moeten zetten. Dat verklaart 
onder meer waarom over slechts geluidshinder en milieu afspraken zijn gemaakt, en 
niet expliciet over dienstverlening aan bijvoorbeeld reizigers. Daarnaast geldt dat 
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Schiphol als infrastructuureigenaar een groot belang heeft een efficiënte verdeling van 
de totale gebruiksruimte te zoeken, waarin niet alleen haar eigen belang voldoende is 
geborgd maar ook dat van de luchtvaartmaatschappijen. Indien bijvoorbeeld de 
luchtvaartmaatschappijen zich onvoldoende gehoord voelen, kan het gevolg zijn dat 
deze maatschappijen vooral andere internationale luchthavens zullen gaan gebruiken. 
Tot slot is ook een historische verklaring te geven. Voorheen handelde de overheid met 
alle lagen afzonderlijk. Dat vereiste een hoog kennisniveau en veel 
beleidsinspanningen van de overheid, terwijl dat tegelijkertijd leidde tot inefficiënties. 
Immers, economische trade-offs kunnen beter door de partijen in de markt zelf worden 
gemaakt. Dat leidt tevens tot een (economisch) betere benutting van de geluidsruimte. 
 
De keuze voor het aangrijpingspunt van de regulering is bepalend voor waar de 
spanningen gaan optreden en waar de bedrijven tactisch gaan handelen. Zo ging de 
NS, die werd aangesproken op de laag van de vervoersdiensten, al snel negatieve 
effecten afschuiven op andere lagen, zoals de infrabeheerder of de verkeersleiding. In 
de constructie van de luchtvaart kan die afschuiving van effecten naar een andere laag 
veel minder snel gestalte krijgen, omdat partijen een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid hebben voor het binnen de normen houden van de geluidshinder 
en omdat zij allen (elke laag afzonderlijk) hun belangen zullen verdedigen. Bovendien 
is de druk om mee te werken groot: er is hevige concurrentie in de luchtvaartsector 
(zowel op het niveau van de vervoersdiensten als op het niveau van de infrastructuur). 

 

 

 
7.3 Historische ontwikkeling van de transportinfrastructuren 

Hierna beschrijven we in algemene zin de historische ontwikkeling van de 
transportinfrastructuren, die deels een verklaring vormen voor de opvallende 
verschillen tussen de transportinfrastructuren onderling en de wijze waarop gehandeld 
wordt. Daarbij is ook aandacht voor de verschillen in de ontwikkeling.  
 
Veel transportinfrastructuren, maar ook de andere infrastructuren, hebben voorafgaand 
aan de introductie van meer concurrentie een soortgelijke ontwikkeling doorgemaakt. 
Zo zien we telkens terug dat het begint met lokale en regionale netwerken die 
uiteindelijk uitgroeien tot nationale netwerken. Het tijdstip waarop dat gebeurt 
verschilt veelal: zo zijn de treinsporen al van de vorige eeuw, terwijl de kabelnetten 
voor TV en radio maar ook onze snelwegen van enkele decennia geleden zijn. 
 
Hierna lopen we die soortgelijke ontwikkeling die zo kenmerkend is voor veel van onze 
infrastructuren langs. 
 
De oorsprong van de totstandkoming van een transportinfrastructuur is nagenoeg altijd 
privaat. Zo waren de eerste spoorwegen privaat bezit en was overigens ook de 
exploitatie in private handen. Economisch rendement vormde dé prikkel tot privaat 
initiatief: 
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Start  sector: privaat init iat ief

Publiek

Overwegend publiek

Overwegend privaat

Privaat

       publiek-privaat

 
Vervolgens zien we vaak meerdere private infrastructuren ontstaan. Bijvoorbeeld in de 
spoorsector waar veelvuldig nieuwe spoorwegen werden aangelegd en geëxploiteerd 
door nieuwe private partijen (bijvoorbeeld kooplieden uit een stad met 
handelsbelangen). Uiteindelijk waren er in de spoorsector zo’n 38 concurrenten96, 
wardoor er destructieve concurrentie was ontstaan op de op het eerste gezicht zo 
rendabele markten.  
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Concurrent ie tussen
private aanbieders

Publiek

Overwegend publiek

Overwegend privaat

Privaat

       publiek-privaat

 

 

  
 
Omdat private partijen het zelf vaak niet redden reikt de overheid de helpende hand 
toe, bijvoorbeeld middels het geven van financiële steun voor of deelneming in 
partijen die aanvankelijk als privaat waren begonnen. De overheid vond bijvoorbeeld 
de aanleg van het elektriciteitsnet en van de telecominfrastructuur belangrijk en stond 
aanvankelijk garant voor bepaalde investeringen.  
 
Langzaamaan raakte die overheid steeds meer betrokken: garantstelling maakte plaats 
voor geldleningen, kapitaalverschaffing, medezeggenschap, en uiteindelijk zelfs voor 
eigendom. Zo is dat onder meer bij de spoorwegen gegaan maar ook bij KLM en 
Schiphol. Het resultaat is dat een situatie in de historische ontwikkeling ontstaat zoals 
die zich in de hierna volgende visualisatie laat presenteren.  
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Groeiende (destructieve) concurrentie

Publiek

Overwegend publiek

Overwegend privaat

Privaat

       publiek-privaat

 
Vaak ook zelf ging de overheidsinvloed verder dan hierboven gepresenteerd: de 
overheid ging in onrendabele gebieden zelf infrastructuren aanleggen. Dat is onder 
meer gebeurt bij de spoorwegen, maar ook in andere sectoren zoals de 
telecommunicatie, afvalverwerking en elektriciteitsvoorziening. Overwegingen als 
toegankelijkheid van achtergelegen gebieden, elektrificatie van het platteland en 
‘iedereen moet toch kunnen bellen’ speelden daarbij een belangrijke rol: de weduwe 
van Appelscha had ook recht op deze primaire diensten. Zo kwamen er ook in de 
minder rendabele gebieden (publieke) infrastructuren. 
 
Vervolgens is vaak een concentratietendens te herkennen waarbij de gehele 
voorziening langzaamaan (via aanvankelijke financiële steun en participaties) in 
publieke handen komt. Omwille van efficiëntie resteert dan vaak één publiek bedrijf. 
Zo kwam het spoor na de nodige ontwikkelingen in 1937 volledig in handen van één 
publieke partij: NV Nederlandse Spoorwegen (NS). Ook in de elektriciteitssector deed 
deze ontwikkeling zich voor: de aanleg van infrastructuur door de overheid in de wat 
meer afgelegen gebieden ging gepaard met het aanbieden van diensten over deze 
infrastructuur door een overheidsgerelateerde onderneming. En ook in het busvervoer 
is die ontwikkeling te herkennen: grote ondernemingen waren aanvankelijk in private 
handen, maar uiteindelijk ontstond er één grote busonderneming VSN (naast overigens 
een aantal kleine onafhankelijke aanbieders van busvervoer). 
 
Daarnaast viel de toename van overheidsinvloed samen met de behoefte aan een 
nationaal netwerk (zonder interconnectieproblemen). Private partijen konden dat 
nationaal dekkende netwerk niet realiseren, omdat het bedrijfseconomisch niet 
interessant was. Vervolgens nam de overheid het initiatief, zich daarbij beroepend op 
argumenten als sterke verbetering van de kwaliteit van dienstverlening, versterking van 

136 Marktordening en publieke belangen rond vitale transportinfrastructuren, februari 2003  



 

de economische ontwikkeling in de regio en grote aandacht voor maatschappelijke 
doelen zoals onder meer een beter milieu en toegenomen veiligheid. Die situatie laat 
zich als volgt illustreren: 
 

Toenemende overheidsinvloed 

Publiek

Overwegend publiek

Overwegend privaat

Privaat

       publiek-privaat

 

 

 
 
Die toenemende overheidsinvloed heeft vele verworvenheden met zich meegebracht. 
Het is niet gewaagd te veronderstellen dat het railnet, het snelwegennet, maar ook het 
telefoon- en het elektriciteitsnet, veel minder uitgebreid zouden zijn zonder publieke 
inmenging.  
 
Maar die publieke inmenging heeft ook nadelen met zich meegenomen. Velen zijn van 
mening dat de kosten onnodig hoog waren, dat er een gebrek aan kwaliteit was en dat 
productinnovatie onvoldoende tot stand kwam. 
 
De overheid heeft dat geprobeerd op te lossen. Ten eerste door te privatiseren 
(dimensie publiek-privaat). Toen dat niet werkte is geprobeerd marktwerking te 
introduceren (dimensie monopolie-concurrentie). De redenering was dat concurrentie 
de ondernemingen als vanzelf zou aanzetten tot efficiëntieverbetering en tot het beter 
luisteren naar de klant. Kosten zouden dalen en kwaliteit van dienstverlening zou 
omhoog gaan. 
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Momenteel: terug naar markt? 

Publiek

Overwegend publiek

Overwegend privaat

Privaat

       publiek-privaat

 
 
Een belangrijk vraagstuk dat zich vervolgens overigens voordeed was dat van de 
overgangssituatie. Eerst liberaliseren (concurrentie bevorderen) of eerst privatiseren 
(waar dat nog niet was gebeurd)? Ofwel: eerst ingrijpen op de dimensie monopolie-
concurrentie of eerst ingrijpen op de dimensie publiek-privaat? Eerst privatiseren was 
eigenlijk ondenkbaar: wat is er gevaarlijker dat een private monopolist? Maar ook het 
alternatief van eerst liberaliseren bracht uiterst lastige afwegingen en inschattingen 
met zich mee: zullen zich überhaupt wel nieuwe toetreders melden, wanneer zij 
worden gedwongen om te concurreren met een machtige publieke partij die voorheen 
monopolist was en nog steeds nagenoeg een marktaandeel van honderd procent heeft. 
Een publieke partij die wellicht in de nabije toekomst ook nog wordt bevooroordeeld 
door die overheid, die immers tegelijk eigenaar en beleidsmaker is.  
 
In gevallen waarin de gewenste marktwerking moeilijk tot stand kwam werd ook de 
regelgeving geïntensiveerd (dimensie autonomie-regulering). Een onvoorzien en 
ongewenst neveneffect was evenwel dat de ondernemingen als gevolg van die 
regelgeving veel van hun flexibiliteit verloren: de kosten namen daardoor nog sterker 
toe en de kwaliteit van dienstverlening werd nog slechter. 
 
Op dit moment is in alle transportinfrastructuren de vraag naar een goede ordening van 
de markt en een adequate borging van het publieke belang een zeer relevante. Daarbij 
constateren we vaak kleine nuanceverschillen in de soorten vraagstukken. In sommige 
sectoren domineert immers al concurrentie op vele lagen (denk aan de 
luchthavensector en de vliegtuigmaatschappijen). In andere sectoren zoals de bussector 
kan het best gesproken worden van een overgangssituatie waarin bij de op handen 
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zijnde aanbestedingen steeds meer concurrentie gestalte krijgt. Maar het gokken op het 
gegeven dat er wel concurrentie zal zijn bij de te organiseren aanbesteding is ook 
riskant. Stel dat er maar weinig kandidaten een serieus bod doen. Wellicht is het dan 
veiliger om uit te besteden (in plaats van aanbesteden) aan het gemeentelijk 
vervoerbedrijf waarvan de gemeente of de provincie toch nog de aandelen in handen 
heeft. En wellicht is het daarom ook verstandig om toch nog maar even niet te 
privatiseren. Een en ander heeft tot gevolg dat de bussector een prima voorbeeld is 
geworden van een sector in een overgangssituatie: publieke en private bedrijven 
concurreren met elkaar. In de spoorsector heeft die introductie van concurrentie op het 
gebied van personenvervoer nog nauwelijks gestalte gekregen. Een eerder poging met 
Lovers Rail is mislukt. En aangaande de weginfrastructuur bevinden we ons in 
Nederland ook aan de vooravond van de introductie van nieuwe beheersmodellen. Ook 
hier moet de overgangssituatie zich nog voordoen. 
 

7.4 Relevante beleidsthema’s en richting voor de discussie  

Vertrekpunt in onze gedachtevorming over een ideaal-typische positionering op de 
dimensies publiek-privaat, monopolie-markt, autonomie-regulering is dat het 
uiteindelijk gaat om het borgen van de publieke belangen. Om die belangen te borgen 
dient een specifieke invulling van de dimensies over de verschillende lagen van het 
lagenmodel ingevuld te worden. 

Thema 5:
Capaciteitsmanagement

Thema 4:
Toegangsregulering

Thema 1: Vervlechting
en ontvlechting

Thema 2: Toekomst
overheidsbedrijven

Thema 3:
Internationalisering

 
Daarbij doen zich veelal vraagstukken ofwel thema’s voor. Hierna gaan we 
achtereenvolgens op die thema’s in, die ook zijn afgebeeld in de onderstaande 
visualisatie. 
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7.4.1 Vervlechting en ontvlechting 
In tal van transportinfrastructuren speelt het vraagstuk van vervlechten en ontvlechten. 
Ofwel: welke mate van verticale (en soms ook horizontale) integratie leidt tot de beste 
borging van het publieke belang? Daarbij geldt zeker niet vanzelfsprekend dat verticale 
ontvlechting de beste waarborgen biedt.  
 
Denk bijvoorbeeld aan infrastructuurbeheerders die investeren in toegevoegde waarde 
diensten om tot een betere benutting van hun infrastructuur te komen. Wanneer 
Schiphol niet zou investeren in toegevoegde waarde diensten zou de service aan 
klanten naar alle waarschijnlijkheid van minder hoog niveau zijn dan nu het geval is. 
En denk ook aan de partijen die zowel op de laag van de vervoersdiensten als op de 
laag van de toegevoegde waarde diensten actief zijn. Het is bijvoorbeeld voor de 
consument niet per definitie ongewenst dat NS Reizigers participeert in de Treintaxi en 
daarmee het voor- en natransport naar de stations relatief goedkoop maakt.  
 
Maar behalve deze voorbeelden zijn ook nog andere voordelen van vervlechting te 
benoemen die samenhangen met de transactiekostentheorie. Wanneer lagen 
ontvlochten zijn verzakelijken de relaties tussen de lagen met als gevolg 
contractualisering. Daarbij moeten tal van lastige relaties worden vastgelegd die 
voorheen slechts een intern optimalisatieprobleem waren, maar die nu 
interorganisatorisch opgelost dienen te worden. Dat kost veel meer inspanningen die 
niet vanzelfsprekend ten goede komen aan het publieke belang.  
 
Een goed voorbeeld hiervan vinden we in de spoorsector in het Verenigd Koninkrijk. 
Daar maken soms verschillende treinvervoerders gebruik van hetzelfde spoor. Dat 
betekent dat als de ene treinvervoerder vertraging oploopt, dat ook kan doorwerken 
naar andere treinvervoerders die van dat zelfde spoor gebruik maken. Als vervolgens 
een trein vertraging oploopt en afwijkt van het treinpad dat ter beschikking is gesteld, 
dan dient de oorzaak van de vertraging te worden achterhaald en dient de 
desbetreffende vervoerder al dan niet een boete te betalen aan de 
infrastructuureigenaar Railtrack. Het spreekt voor zich dat deze uiting van 
contractualisering gepaard gaat met relatief hoge transactiekosten.  
 
In sommige situaties is daarentegen een zekere mate van vervlechting toch gewenst. 
Daar kunnen tal van redenen voor zijn. De onderstaande illustratie geeft aan wat de 
kern hiervan is:  
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Kruissubsidiëring als mogelijk gevolg van vervlechting
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Toelichting bij de figuur: In deze illustratie is er sprake van een marktsituatie waarin 
een verticaal geïntegreerde (brede lijnen) o ganisatie (groen) haar infrastructuur moet 
delen met drie andere partijen (nieuwe toetreders) die vervoersdiensten willen 
aanbieden. Die drie partijen zijn afhankelijk van de infrastructuureigenaar en –
beheerder (gevisualiseerd door de stippellijnen). De kromme lijn du dt op de 
mogelijkheid van kruissubsidiëring door de geïntegreerde organisatie. 
 
De verticaal geïntegreerde onderneming heeft de infrastructuur in bezit, terwijl ook 
andere partijen afhankelijk zijn van die infrastructuur om hun diensten te kunnen 
leveren. Logischerwijs betalen die partijen een marktconforme vergoeding voor het 
gebruik van die infrastructuur. Maar wat is een marktconforme vergoeding? Daarover 
zullen de verticaal geïntegreerde organisatie en de nieuwe toetreders op de laag van de 
vervoersdiensten van mening verschillen. De geïntegreerde onderneming zal uiteraard 
het tarief voor gebruik van de infrastructuur zo hoog mogelijk willen houden. Behalve 
dat dit hoge directe inkomsten oplevert voor de geïntegreerde organisatie als exploitant 
van de infrastructuur, kunnen daarmee ook andere potentiële nieuwe toetreders 
worden afgeschrikt door de hoge tarieven. Daarmee behoudt de geïntegreerde 
organisatie zo veel mogelijk van haar marktaandeel op de laag waarin zij wel onder 
concurrentie staat: de laag van de vervoersdiensten. 
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Case uit elektriciteitssector: TenneT mag Remu niet overnemen97 
De overheid heeft als aandeelhouder in TenneT aangedrongen op het niet overnemen 
van het Utrechtse energiebedrijf Remu door TenneT. Overigens niet omwille van 
ontvlechting, maar slechts omdat de risico’s wat hoog waren omdat Remu een aantal 
contracten had gesloten met buitenlandse bedrijven die zo complex waren dat de 
financiële consequenties daarvan moeilijk te voorspellen waren. Maar eigenlijk is het 
zeer opmerkelijk te moeten constateren dat ‘te hoge risico’s’ het enige argument in 
deze discussie lijkt te zijn. De hier zeer relevante discussie over ontvlechting is niet 
gevoerd. De infrastructuureigenaar en –beheerder Tennet zou via die weg eigenaar zijn 
geworden van een bedrijf dat diensten aanbiedt over diezelfde infrastructuur, een 
bedrijf dat bovendien moet concurreren met andere bedrijven die juist geen belang 
hebben in de infrastructuur. Is Tennet daarmee nog wel voldoende onafhankelijk? En is 
eerlijke toegang van andere energiebedrijven tot de infrastructuur dan nog wel 
voldoende geborgd? 

Maar daarnaast bestaat er zelfs ook het risico van kruissubsidiëring. Ook dat in de 
hiervoor gepresenteerde figuur gevisualiseerd: de kromme lijn. Wanneer immers 
expliciete regels tegen kruissubsidiëring ontbreken, dan is het voor partijen die 
activiteiten ontplooien op meerdere lagen vanuit hun bedrijfseconomisch belang 
aantrekkelijk – en legitiem – om minder renderende activiteiten te compenseren met 
winstgevende activiteiten.  
 
Zo beklaagden oliemaatschappijen in de Rotterdamse haven zich over het feit dat 
containerschepen veel lagere tarieven betalen dan de in omvang gelijke olietankers. Zij 
relateerden dit onder meer aan de betrokkenheid van het havenbedrijf bij de 
containeroverslag. En ook het gegeven dat op sommige Europese luchthavens minder 
renderende aeronautical activiteiten (luchthaveninfrastructuur) worden gesubsidieerd 
middels de meer renderende non-aeronautical activiteiten (vastgoed, groundhandling) 
kan in dat licht worden gezien.  
 
Scheiding zou hier juist weer belangenverstrengeling en oneerlijke concurrentie door 
bijvoorbeeld kruissubsidiëring of verkrijging van vertrouwelijke informatie die met het 
oog op de ene activiteit wordt verkregen en vervolgens bij de taakuitvoering in de 
andere activiteit wordt gebruikt, kunnen voorkomen. 
 
Case uit drinkwatersector: Onvoorziene effecten in het Verenigd Koninkrijk 
Price-caps zijn een soort van maximumtarieven die bedoeld zijn om de eindverbruiker 
te beschermen tegen onredelijk hoge tarieven. Op die wijze dragen price-caps bij aan 
het borgen van het publieke belang. Een voorzien effect is dus dat de eindverbruiker 
slechts een maximumtarief per m2 water in rekening kan worden gebracht.  
Echter, in het Verenigd Koninkrijk bleken zich na verloop van tijd ook onvoorziene, 
ongewenste effecten voor te doen als gevolg van de price-cap. Doordat het drinkwater 
was voorzien van een price-cap, kon een prijsverhoging die eigenlijk noodzakelijk was 

                                                   
97 Zie ook: NRC Handelsblad, TenneT mag REMU niet overnemen, 13 november 2002. 
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om de infrastructuur goed te onderhouden, niet worden doorgevoerd. Het gevolg was 
dat bezuinigd werd op het onderhoud van het drinkwaternet. Dat was voor de korte 
termijn een effectieve strategie. Op de lange termijn ontstonden er echter vele lekkages 
in het waternet. De kosten voor reparatie werden daarmee op de lange termijn veel 
hoger, dan de kosten die eigenlijk nodig waren geweest voor goed onderhoud van de 
infrastructuur. Bovendien moest het weggelekte water natuurlijk ook gewoon door de 
consument worden betaald. Kortom: goedbedoelde regelgeving die op het eerste 
gezicht effectief lijkt te zijn, kan door allerlei mechanismen in de sector juist ook 
ongewenste effecten tot gevolg hebben die niet waren voorzien. 
 
Bovendien is de wenselijkheid van vervlechting dan wel ontvlechting nauw verbonden 
met de vormen van concurrentie waaraan de markt onderhevig is. Sommige partijen 
pleiten voor verticale scheiding van ondernemingsactiviteiten wanneer sprake is van 
concurrentie op de infrastructuur. Als motivatie geldt dat de geïntegreerde organisatie 
niet zal investeren in de infrastructuur, maar juist in de dienstverlening omdat de 
onderneming daar onder concurrentie staat (in tegenstelling tot de laag van de 
infrastructuur waar de organisatie geen concurrentie ondervindt). De achterliggende 
gedachte is dat de aanbieder van infrastructuur (en diensten) steeds zal moeten 
afwegen of hij investeert in zijn eigen dienstverlening, of in de infrastructuur waar ook 
andere dienstverlenende partijen van kunnen profiteren.  
 
Echter, wanneer er vervolgens ook weer in enige mate sprake is van concurrentie tussen 
infrastructuren, dan is de afweging weer net even anders. In die constructie is verticale 
integratie helemaal niet zo ongewenst: in sommige gevallen juist zeer gewenst. 
Immers, die integratie leidt ertoe dat investeringen worden gedaan in die lagen waar 
ze het meeste rendement voor de burger en daarmee het publieke belang opleveren. 
Dit vanuit de gedachte dat daarmee de concurrentieslag met de concurrerende 
infrastructuur kan worden gewonnen. Deze constatering is ook zeer interessant voor de 
beleidsmaker. De vraag wordt immers opgeroepen of deze in zijn beleid moet 
aansturen op service-based competition (onderlinge concurrentie van bijvoorbeeld 
busondernemingen) of infrastructure-based competition (concurrentie tussen 
bijvoorbeeld de lange-afstandsbus en de trein). Die discussie wordt overigens ook 
intensief gevoerd in de datacommunicatiesectoren. Daar concurreren infrastructuren 
met elkaar, bijvoorbeeld bij het aanbieden van het product internet. Dat kan worden 
aangeboden via de mobiele telefoon, via de vaste telefoonlijn, via de kabel, via het 
elektriciteitsnet en via glasvezel.  
 
In de huidige discussie constateren we dat als gesproken wordt over scheiding in de zin 
van ontvlechting, het dan al snel gaat over eigendomsscheiding. Die 
eigendomsscheiding is slechts een van de vormen van scheiding. In totaal onderkennen 
we er vier: 
 
1. boekhoudkundige scheiding: gescheiden boekhouding voor enkele specifieke 

functies of diensten; 
2. functionele scheiding: scheiding van verschillende diensten in verschillende 

divisies van een en dezelfde onderneming onder een ander management; 
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3. ondernemingsscheiding: de scheiding van verschillende diensten in verschillende 
ondernemingen in eigendom van de moedermaatschappij (holding); 

4. eigendomsscheiding: scheiding in verschillende ondernemingen die niet tot 
dezelfde moedermaatschappij (holding) behoren. 

 
De vraag doet zich telkens voor welke vorm van scheiding en daarmee van ontvlechting 
het meest geschikt is. Soms lijkt een boekhoudkundige scheiding te volstaan, 
bijvoorbeeld als het doel is om informatie van die partij over die verschillende 
activiteiten te verkrijgen. Soms zijn striktere vormen van scheiding meer passend. 
 
Ook hiervoor geldt bij uitstek dat de voorkeur voor de mate van scheiding zal 
verschillen voor bijvoorbeeld enerzijds gevestigde partijen en anderzijds de nieuwe 
toetreders. In dat licht kunnen we het conflict tussen NS Reizigers en Lovers Rail 
plaatsen. NS Reizigers en onderdelen als RIB en NS Stations vielen destijds nog onder 
dezelfde holding. Die scheiding is achteraf onvoldoende gebleken voor het geven van 
een eerlijke kans aan toetreder Lovers Rail. 
 

Case uit spoorsector: NS werkt Lovers Rail tegen 
Na openstelling van de markt voor railvervoer waren de nieuwe toetreders op het 
spoor, waaronder met name Lovers Rail, sterk afhankelijk van NS Reizigers. Voor het 
verkrijgen van de benodigde veiligheidssystemen, de zogenaamde ATB-systemen, was 
Lovers bijvoorbeeld aangewezen op NS Reizigers en NS Cargo. Dat komt omdat het 
Nederlandse systeem afwijkt van andere Europese systemen. Lovers Rail beklaagde zich 
vervolgens in de kranten over het feit dat NS weigerde de benodigde systemen tijdig te 
leveren.98 NS was wel bereid om nieuwe systemen ter beschikking te stellen, maar 
hierop zou dan wel een jaar moeten worden gewacht. Tweedehands systemen wilde NS 
niet verkopen, omdat deze afgeschreven en daarmee dus niet langer bruikbaar zouden 
zijn. Opvallend is in dit verband verder nog dat NS vervolgens onmiddellijk een 
recyclingbedrijf opdracht gaf om deze tweedehands systemen te vernietigen.  
Ook bij het huren van materieel kreeg Lovers te maken met de weerspannigheid van de 
voormalig monopolist. Weliswaar verklaarde NS zich bereid om locomotieven te 
verhuren, maar volgens de directeur van Lovers was de prijs die NS hiervoor vroeg 
buitensporig hoog. Uiteindelijk is Lovers het Nederlandse spoor opgereden met 
buitenlands materiaal. Hiervoor bleek echter eerst weer toestemming nodig van een 
ander onderdeel van NS, namelijk NS Materieel. Dat zich ook hierdoor voor NS weer een 
gelegenheid voordeed om de werking van de markt te belemmeren en het ontstaan 
van concurrentie te vertragen, spreekt voor zich. 
Interessant is in deze casus ook dat de vervlechting NS de mogelijkheid geeft 
verschillende barrières op te leggen. Het barrièremodel uit het samenhangend 
analysekader is hier duidelijk herkenbaar. 

 
Vervlechting en ontvlechting: richting voor de discussie  

 
 l

                                                  

De discussie over vervlechting en ontvlechting wordt intensief en met passie gevoerd.
Maar evenwel lijkt het zo dat er geen zorgvu dige analyse aan die discussie (en de 

 
98 Zie bijvoorbeeld: Volkskrant, Lovers is tegenwerking bij heropening Amsterdam-IJmuiden beu, 11 juli 1996.  
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standpuntbepaling daarin) is voorafgegaan. Het is vooral het politieke klimaat en de
onvrede over bestaande situaties (denk aan het spoor) die maken dat wordt geroepen 
‘Het roer moet om’. Of het roer nu om moet door juist te ontvlechten of juist te 
vervlechten verandert bijna met de dag en wordt matig beargumenteerd. Vaak is het 
zelfs als volgt: Als de lagen vervlochten zijn, moeten ze worden ontvlochten. Als de
lagen ontvlochten zijn, moeten ze worden vervlochten. 

Naar onze mening hangt dat onder meer samen met het gegeven dat onvo doende 
rekenschap wordt gegeven van het tactisch handelen van partijen. Een enkele uiting 
van tactisch handelen leidt in veel d scussies tot een eenzijdige reactie van partijen. 
Hierbij kan gedacht worden aan het spoor: NS Reizigers en RIB schuiven elkaar de
schuld in de schoenen aangaande de mindere prestaties op het spoor en vervolgens 
zijn geluiden waarneembaar om infrastructuur en diensten maar weer te integreren. 
Daarbij is vaak onvoldoende aandacht voor de nieuwe tactische handelingen van 
partijen die a s gevolg van nieuwe maatregelen weer effect zul en hebben op de
effectiviteit van verandering.  

Ook wordt in de d scussie weinig aandacht gegeven aan de ve worvenheden van 
vervlechting (de Treintaxi zou wellicht n et hebben bestaan en het afschuiven tussen NS 
Reizigers en RIB van de schuld voor tegenvallende prestaties op het spoor zou niet 
hebben plaatsgevonden) en de nadelen die verbonden zijn aan ontvlechting. Denk 
hierbij onder meer aan de transactiekosten die het gevolg zullen zijn van een 
verdergaande contractualisering van relaties tussen partijen die eens vervlochten 
waren, maar nu ontvlochten zijn. En denk aan mechanismen als het afschuiven van 
schuld naar andere lagen en het tactisch handelen van partijen, die het borgen van het 
publieke be ang ee der tegenwerken dan optimaliseren. 

Ook valt op dat als over scheiding en ontvlechting wordt gesproken, het vaak alleen 
gaat over eigendomssche d ng. Andere opties worden in vele discussies, zonder nadere 
verklaring of verantwoording, niet meegenomen.  

En zoveel aandacht als er wordt gegeven aan vervlechting, zo weinig wordt er eigenlijk 
gediscussieerd over strategische allianties. Hoe dient de overheid daarmee om te gaan? 
Die allianties kunnen verschillende verschijningsvormen hebben: ze komen binnen en 
tussen lagen voor, binnen en buiten afzonderlijke sectoren, en ook tussen 
binnenlandse en buitenlandse bedrijven. Te denken valt aan een allianties binnen de
eigen laag (zoals NS Reizigers met Syntus en Noo dned) o  bijvoorbeeld tussen lagen 
(luchtvaartmaatschappijen deelnemen in het eigendom van luchthavens of eigenaar 
zijn van een terminal op een luchthaven). Een voorbeeld van een alliantie tussen 
sectoren is d e van NS Reizigers en KLM die straks gezamenlijk de HSL-Zuid gaan 
explo teren. Daar lijkt nauwelijks nagedacht te zijn over de consequenties d e dat 
bijvoorbeeld met zich mee zou kunnen brengen: de HSL Zuid die vooral aanslu ting 
zoekt met treintijden NS Reizigers en de vertrek- en aankomsttijden van KLM-
vliegtuigen (en niet die van bijvoorbeeld Lufthansa). Meer aandacht daarvoor zou 
kunnen bijdragen aan het borgen van het publieke belang.  
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Case uit elektriciteitssector: Tactisch handelen op de elektriciteitsbeurs 
Ook in de energiesector is het tactisch handelen van marktpartijen waarneembaar. In 
het Verenigd Koninkrijk is al geruime tijd sprake van concurrentie in de energiesector. 
Elektriciteit wordt verhandeld via een zogenaamde 'Electricity Pool'. Aanbieders van 
elektriciteit bieden iedere dag de hoeveelheid die ze willen verkopen tegen een 
bepaalde prijs aan. Die aangeboden hoeveelheid wordt vervolgens 'gematched' met de 
gevraagde hoeveelheid, waarna een algemene 'Pool Purchase Price' wordt afgesproken. 
Als blijkt dat er onvoldoende elektriciteit beschikbaar is en er dus extra elektriciteit 
moet worden afgenomen om aan de vraag te voldoen, dan moet hiervoor aan de 
productiebedrijven een hogere prijs worden betaald. Vanuit de tactische overweging 
dat zo het eigen resultaat te maximaliseren valt, hebben productiebedrijven de neiging 
om hun totale capaciteit pas aan te bieden wanneer er (in feite onterecht) is 
vastgesteld dat er sprake van een tekort is. Dat gebeurt dus ook.  

 
7.4.2 De toekomst van overheidsbedrijven en hybride structuren 

 
Het merendeel van de sectoren kenmerkt zich door hybride structuren: sommige 
partijen zijn op meerdere lagen actief terwijl andere partijen slechts op een laag 
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concurreren, sommige partijen zijn nog publiek terwijl andere deels privaat zijn en 
terwijl weer andere geheel privaat zijn.  
 
Dat is ook logisch: in veel van die sectoren bevinden we ons in een overgangsfase naar 
een nieuwe markt. Daarin doen zich nu eenmaal opmerkelijk situaties voor die niet 
eenvoudig zijn weg te nemen. Ook het ministerie doet mee aan de vervlechting. Zij is 
zowel beleidsmaker als belangenbehartiger van bedrijven zoals de Nederlandse 
Spoorwegen en Connexxion (en in mindere mate van KLM, KPN en TPG). Ofwel: de 
overheid bepaalt als beleidsmaker de spelregels in de markt en is tegelijkertijd een van 
de spelers op het speelveld. Dat is een opmerkelijke situatie, zeker als private bedrijven 
geacht worden te kunnen concurreren met deze (veelal machtige) publieke partijen. 
Denk hierbij onder meer aan het private BBA/Connex en het private Arriva die in 
aanbestedingsprocedures moeten concurreren het publieke openbaar vervoerbedrijf 
Connexxion. Of denk aan KLM dat ook concurreert met volledig private 
luchtvaartmaatschappijen. 
 

Hybride structuur: beslissing over toekomst overheidsbedrijf wordt actueel
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De toekomst van overheidsbedrijven

Een voorbeeld van een hybride structuur in een sector laat zich illustreren aan de hand 
van de volgende marktsituatie: 

 

 

 
Toelichting bij de figuur: In deze illustratie is er sprake van een marktsituatie waarin 
een publieke (blauw) verticaal geïntegreerde (brede lijnen) organisatie zich in een 
markt bevindt waarin ook andere partijen hun infrastructuur aanbieden (onderste laag) 
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en ook andere partijen vervoersd ensten en toegevoegde waarde diensten leveren. 
Sommige van d e partijen zijn actief op meerdere lagen, sommigen niet. 
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De toekomst van overheidsbedrijven: richting voor de discussie  
De vraag aangaande de toekomst van overheidsbedrijven is in de
transportinfrastructuren zeer re evant aangezien voo  in ieder geval de Nederlandse 
Spoorwegen, maar ook voor bijvoorbeeld Schipho , de gemeentelijke vervoersbedrijven 
als RET in Rotterdam, het GVB in Amsterdam en Connexx on geldt dat de aandelen 
volledig in handen zijn van de overheid.  

Toch ziet het er naar uit dat we uiteindelijk toegaan naar een situatie waarin er vrijwel 
geen overheidsbedrijven meer zijn, mede doordat de schaal van de markten waarop zij 
moeten opereren niet meer samenhangt met de landsgrenzen. Maar voordat uitspraken 
gedaan kunnen worden over mogelijke verzelfstandiging of privatisering van publieke 
organisaties is inzicht in de lagen en de partijen die daarop actief zijn en inzicht in de
invulling van de dimensies van essentieel belang. Pas kunnen uitspraken gedaan 
worden waarin men zich rekenschap geeft van bijvoorbeeld de risico’s die verbonden 
zijn aan de overgangssituatie (denk aan het ontstaan van bijvoorbeeld een privaat 
monopolie of aan het ontstaan van een situatie waarin private bed ijven worden 
gedwongen op gelijke voet te concurreren met ove heidsbedrijven). Want juist in d e 
overgangssituatie ontstaan suboptimale situaties waarin het tactisch handelen van 
partijen veel gelegenheid krijgt. Het niet doordenken daarvan kan als gevolg hebben 
dat onvoorz ene ongewens e effecten optreden. 
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Case uit de luchtvaartsector:  
Privatisering Schiphol: ‘Where you stand depends on where you sit’ 
‘Hoe je erover denkt, is afhankelijk van je positie’. Het schetsen van een theoretisch 
eindbeeld voor een marktordening en wijze waarop publieke belangen worden geborgd 
is zinvol, maar zeker niet voldoende. Nog zinvoller is het aandacht te besteden aan de 
belangen van partijen: belangen die vervolgens ook bepalen welk standpunt een partij 
inneemt in bijvoorbeeld de discussie over de privatisering van Schiphol, en ook welke 
tactische handelingen die partij mogelijk gaat of kan verrichten om zijn eigen 
standpunt ook te realiseren.  
Een goed voorbeeld van het gegeven dat standpunten samenhangen met de posities 
van partijen betreft de discussie over de privatisering van Schiphol. KLM geeft daarover 
in haar jaarverslag aan: “Wij zijn nog steeds van mening dat een aantal belangrijke 
punten opgelost moet worden voordat er sprake kan zijn van een privatisering die 
gunstig is voor alle huidige en potentiële partijen die betrokken zijn bij de luchthaven. 
Zeker gezien het publieke belang van de mainportfunctie van Schiphol en het feit dat 
Schiphol na een eventuele privatisering een monopolistisch aanbieder blijft. Met name 
zaken als kwaliteit en capaciteit, tarieven en voorwaarden, onze eigen positie als 
grootste gebruiker en onze mogelijkheden om ons onderscheidend vermogen op de 
luchthaven te versterken, moeten afdoende geregeld worden. De in dat verband 
benodigde verbeteringen zullen de status van Schiphol aanzienlijk verhogen, tot 
voordeel van alle gebruikers.” 
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KLM is aanbieder van vervoersdiensten en daarmee sterk afhankelijk van Schiphol als 
infrastructuureigenaar. Versterking van de positie van Schiphol, bijvoorbeeld middels 
privatisering, kan dan ook ongunstig uitpakken voor de home-carrier KLM. 
 
 

7.4.3 Internationalisering 
Een zeer wezenlijke vraag is hoe de Nederlandse overheid moet omgaan met de 
onvermijdelijke internationalisering die optreedt als het gaat om de marktordening van 
transportinfrastructuren en de borging van publieke belangen daarbij. Die 
internationale context maakt het beslissen over marktordening nog moeilijker en 
complexer. Denk bijvoorbeeld aan buitenlandse luchtvaartmaatschappijen die op 
Schiphol willen vliegen, terwijl er weinig capaciteit is. Bezien vanuit de Nederlandse 
context zou het wellicht niet ongunstig zijn wanneer die buitenlandse 
luchtvaartmaatschappij maar weinig landings- en startrechten krijgt. Echter, als 
daarvan de consequentie is dat vervolgens KLM in die buitenlanden ook haar rechten 
zou moeten inleveren op basis van het reciprociteitsbeginsel, dan krijgt het vraagstuk 
direct een andere dimensie. Zeker wanneer we ons realiseren dat KLM nog voor een 
(klein) deel in publieke handen is.  
 
Als en voor zover de Nederlandse overheid kiest voor een zeer behoudende of 
getemporiseerde internationaliseringstrategie door het zolang of zoveel mogelijk 
afschermen van de binnenlandse markt, heeft dat een aantal consequenties, zowel 
voordelige als nadelige.  
 
Te verwachten valt bijvoorbeeld dat infrastructuren die tot de basis van de Nederlandse 
economie gerekend kunnen worden in handen blijven van de Nederlandse overheid of 
van Nederlandse ondernemingen waarover Nederlandse overheden bijzondere zeggen-
schap hebben. Het wordt buitenlandse bedrijven onmogelijk gemaakt om via een 
strategische positionering op de infrastructuren concurrentievoordelen te behalen die 
de Nederlandse economie schade zouden kunnen berokkenen. Een andere 
consequentie is dat de Nederlandse incumbent99 geen strijd behoeft te leveren op de 
binnenlandse markt. Op zijn thuismarkt kan hij daarom een stabiele en betrouwbare 
omzet realiseren, wat hem in staat stelt in het buitenland de concurrentie krachtig aan 
te gaan.  
 
Er zijn echter ook nadelige consequenties verbonden aan de keuze voor deze strategie. 
Het eerste nadeel is dat de verdiensten van concurrentie aan de Nederlandse consu-
menten worden onthouden. Indien concurrentie op internationaal niveau bijvoorbeeld 
leidt tot goedkopere diensten en producten, zal de Nederlandse consument hier niet 
snel van profiteren. Het tweede nadeel is dat de afwezigheid van concurrentie de drive 
tot technologische innovatie wel eens zou kunnen wegnemen. Tot derde kan de 
comfortabele situatie voor de incumbent op zijn thuismarkt een reden zijn wat minder 
scherp te zijn in de bedrijfsvoering dan bij intensieve concurrentie het geval zou zijn. 
Ten vierde zou het zelfs wel eens zo kunnen zijn dat de onderneming op de 

                                                   
99 Incumbent: gevestigde partij (meestal voormalige monopolist). 
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Nederlandse markt, waar geen concurrentie is, relatief hoge tarieven in rekening 
brengt, om vervolgens kruissubsidiëring toe te passen ten aanzien van de 
dienstverlening in het buitenland. De Nederlandse consument wordt zo de dupe van 
het feit dat de Nederlandse onderneming bijvoorbeeld de Duitse markt wil betreden. 
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Als en voor zover Nederland kiest voor een strategie van voortvarende internati-
onalisering, gekoppeld aan het streven om op nationaal niveau een level playing field 
tot stand te brengen, heeft dat opnieuw een aantal specifieke consequenties. 
Toepassing van het reciprociteitbeginsel zal ertoe leiden dat waar Nederlandse markten 
zich openen voor buitenlandse bedrijven, omgekeerd ook Nederlandse bedrijven 
toegang krijgen tot buitenlandse markten. Een tweede voordeel is dat de Nederlandse 
economie baat kan hebben bij goed functionerende buitenlandse bedrijven die 
investeren in infrastructuren waarvan ook Nederlandse bedrijven gebruik kunnen 
maken. Een risico is hier wel dat buitenlandse bedrijven die zich op de Nederlandse 
markt begeven, bijvoorbeeld via allianties of verschuivingen in de eigendom, binnen 
het bereik kunnen komen van buitenlandse giganten die in staat zijn Nederlandse 
bedrijven van de markt te drukken. Via een strategische positionering op de infra-
structuur kunnen zij de nationale incumbants in een zeer ongemakkelijke positie 
manoeuvreren. De vrees is in dit verband bijvoorbeeld dat buitenlandse bedrijven de 
markt zullen afromen (ook wel aangeduid met termen als cream skimming of cherry 
picking) en de binnenlandse bedrijven zullen afschepen met de minder interessante 
delen van de markt. Ook de overweging dat vitale delen van de nationale economie in 
buitenlandse handen komen speelt hier een rol. 
 
Internationalisering: richting voor de discussie  
In de d scussie wordt relatief weinig rekening gehouden met de internationale 
dimensie, behalve dan wanneer het gaat om reciprociteitbeginselen. Die internationale 
dimensie zou meer aandach  moeten kri gen omdat de invloed daarvan op onze
Nederlandse markt verder reikt dan sommigen in eerste instantie vermoeden

Daarnaast val  ook op dat over reciprociteit veelal nog principieel wordt nagedacht: 
‘Wanneer Nederlandse bedrijven de Franse markt niet mogen betreden, mogen de
Franse bedri ven ook niet de Nederlandse markt betreden’. Daarbij wordt vaak 
voorbijgegaan aan het belang van de burger, die er juist wel belang bij kan hebben dat 
Franse ondernem ng de Nederlandse markt bestormen. Dat zet immers ook de 
Nederlandse bedri ven aan to  betere kwali eit van dienstverlening aan burgers. Naast 
een principië e discussie zou hier ook veel meer een discussie vanuit het belang van de 
burger gevoerd moeten worden. Dat maakt de afweging niet gemakkelijker, maar wel 
realistischer. 
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7.4.4 Toegangsregulering  
Een belangrijk thema in de gedachtevorming over de ordening van markten op 
transportinfrastructuren is de regulering van toegang. Dat thema is met name (maar 
niet alleen) aan de orde als er partijen actief zijn die verticaal geïntegreerd zijn en 
geacht worden ruimte op de infrastructuur ter beschikking te stellen aan de andere 
partijen die willen toetreden op de markt om ook vervoersdiensten te kunnen 
aanbieden. 
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Toelichting bij de figuur: In deze illustratie is er sprake van een marktsituatie waarin 
een verticaal geïntegreerde (brede lijnen) o ganisatie (groen) haar infrastructuur moet 
delen met drie andere partijen (nieuwe toetreders) die vervoersdiensten willen 
aanbieden. Die drie partijen zijn afhankelijk van de infrastructuureigenaar en –
beheerder (gevisualiseerd door de stippellijnen).  

In deze situatie zijn verschillende oplossingen denkbaar. We noemen ze hierna: 

Regulering van toegang tot de infrastructuur 
In praktijk zien we twee verschijningsvormen van toegangsregulering: gereguleerde 
toegang (rTPA) en onderhandelde toegang (nTPA). Bij regulated Third Party Access stelt 
de regulator (toezichthouder) of de wetgever de voorwaarden en condities waaronder 
ondernemingen toegang kunnen verkrijgen tot de infrastructuur. Dat vergt ook dat die 
toezichthouder de capaciteit aandachtig monitort, zodat geen beschikbare capaciteit 
om tactische redenen wordt achtergehouden.  
 
Bij negotiated Third Party Access zijn door de toezichthouder procesregels opgesteld: 
een protocol waarin de infrastructuureigenaar en de potentiële nieuwe toetreder 
moeten onderhandelen over toegang. 
 
Gevestigde partijen en nieuwkomers hebben elk hun eigen visie op de praktijk van 
deze vormen van regulering. Gevestigde partijen zullen over het algemeen een 
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voorkeur hebben voor de vorm waarin ze de toegang van nieuwkomers zo lang 
mogelijk kunnen vertragen. Voor nieuwkomers geldt uiteraard dat de toegang zo snel 
mogelijk verkregen moet worden. Overigens is het voordeel van onderhandelde 
toegang dat de tarieven en voorwaarden voor het gebruik van infrastructuur in een 
dergelijk systeem een goede afspiegeling vormen van schaarsteverhoudingen en 
behoeften aan infrastructuurcapaciteit.  
 
Regulering van toegang is veel toegepast in onder meer de elektriciteits- en de 
telecomsector. 
 
Verticale eigendomsscheiding van de voorheen geïntegreerde onderneming 
Het gaat bij deze benadering om verticale scheiding van bijvoorbeeld de infrastructuur 
met de andere activiteiten van de onderneming, zoals het aanbieden van 
vervoersdiensten over die infrastructuur en het aanbieden van toegevoegde waarde 
diensten: ontvlechting. Voor de afwegingen die samengaan met het vraagstuk van 
ontvlechting verwijzen we naar de uitvoerig beschrijving bij het eerste thema 
(Vervlechting en ontvlechting).  
 
Joint-ownership 
Er kan ook voor gekozen worden om de infrastructuureigenaar een zelfstandige partij te 
laten zijn, die in gezamenlijk eigendom is van de partijen die diensten aanbieden over 
de infrastructuur. In deze benadering zullen de aanbieders van diensten elkaar in 
evenwicht houden, en kan worden vertrouwd op eerlijke toewijzing van 
infrastructuurruimte. Daarnaast zal gelden dat de infrastructuur goed zal worden 
afgestemd op de eisen van de gezamenlijke vervoersdienstenaanbieders.  
 
Deze constructie kent evenwel ook een aantal nadelen. Ten eerste zullen de 
gezamenlijke ondernemingen geneigd zijn toetreding van ‘nieuwe’ nieuwkomers te 
beperken, voor zover daar mogelijkheid toe bestaat. Daardoor zal in ieder geval een 
zekere mate van interventie of regelgeving nodig blijven. Ten tweede zullen mogelijk 
sturingsproblemen ontstaan, zeker wanneer het aantal partijen dat eigenaar is groot is. 
 
Waar het aantal partijen beperkt is, zoals vaak geld voor de luchtvaartmaatschappijen 
bij de verdeling van start- en landingsslots op een vliegveld, kan deze benadering 
bijzonder waardevol zijn. De meeste EU-landen hebben dan ook gekozen voor 
gezamenlijk eigendom van de slotallocatiefunctie: ‘joint ownership’. Dat is ook in 
Nederland het geval: de slotcoördinator is een stichting die in handen is van onder 
meer de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen en Schiphol. 
 
De infrastructuur in delen ‘opknippen’ en d e toewijzen, veilen of op een andere wijze 
toedelen aan dienstenaanbieders 

i

Door de infrastructuur op te knippen in losse onderdelen, en vervolgens (een aantal 
van) de dienstenaanbieders het (exclusieve) recht te verschaffen deze infrastructuur te 
gebruiken, kan concurrentie worden bevorderd en daarmee publieke belangen worden 
geborgd. Bij de luchthavens kunnen de slots, die als het ware kleine delen van de 
infrastructuur zijn, beschikbaar worden gesteld aan vliegtuigmaatschappijen. En ook in 
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de bussector kunnen concessiegebieden worden gezien als afzonderlijke delen van de 
totale weginfrastructuur, die voor een bepaalde periode worden toebedeeld aan één 
van de busmaatschappijen die vervolgens diensten mag aanbieden over dat deel van 
de infrastructuur. Overigens blijft natuurlijk de infrastructuur in eigendom van de 
wegbeheerder. 
 
Een voorwaarde voor het succesvol zijn van deze optie is dat de interconnectiviteit 
wordt gewaarborgd waar dat nodig is. Dat is niet altijd eenvoudig. 
 

Case uit bussector: Interconnectie tussen verschillende regio’s 

 

 

“Het Noord-Brabantse land, vroeg in de ochtend. Een bus van vervoersmaatschappij 
BBA/Connex is op weg van Den Bosch naar Nijmegen. Lijn 120 doorkruist Geffen, Heesch 
en Schaijk. Maar in Grave stopt de bus. Hier, op de grens van Brabant en Gelderland, 
moet iedereen uitstappen. De BBA-bus draait om en de reizigers moeten een half uur 
wachten op de bus van de Gelderse concurrent Novio, om verder te kunnen rijden naar 
het eindstation in Nijmegen. Op vijf januari wordt dit scenario werkelijkheid”.100 Dit 
scenario, hoewel enigszins gechargeerd beschreven, geeft aan welk probleem er 
mogelijk kan ontstaan als een infrastructuur in delen is opgeknipt: de interconnectie 
komt onvoldoende tot stand. Het risico ontstaat dat de partijen die vervolgens 
vervoersdiensten over die infrastructuur moeten aanbieden het niet met elkaar eens 
worden over de diensten die interconnectie vergen. Ook al is er de dreiging van een 
andere modaliteit die geen last heeft van die interconnectieproblemen: de trein van 
Den Bosch naar Nijmegen.  

 
Partijen hebben niet altijd een belang bij het goed regelen van de interconnectie. Daar 
moeten in sommige gevallen arrangementen voor worden bedacht, zoals regelgeving of 
voorwaarden bij concessieverlening. Soms ook hebben partijen wel een belang om de 
interconnectiviteit goed te regelen. Bijvoorbeeld wanneer twee partijen elkaar toelaten 
tot elkaars infrastructuur. Zij versterken daarmee hun concurrentiepositie naar partijen 
die hun infrastructuur niet delen en ook naar partijen die via andere infrastructuren 
een soortgelijk product aanbieden (in geval van infrastructure-based competition). Zo 
is dat eigenlijk toch ook wel in de case die hierboven is aangehaald over 
interconnectiviteit in het busvervoer. De bus concurreert hier met een andere 
infrastructuur: de trein. Wanneer de busondernemingen niet tot afspraken over 
interconnectiviteit komen, zal een deel van de busreizigers besluiten met de trein van 
Nijmegen naar Den-Bosch te reizen. Daarmee is er van nature een prikkel aanwezig die 
de busbedrijven stimuleert hun interconnectiviteit goed te regelen, in ieder geval als de 
busbedrijven door de concessieverlener worden afgerekend op indicatoren als 
aantallen reizigers en wachttijden op de rand van het concessiegebied. 
 
Toegangsregulering: richting voor de discussie  
De discussie over toegangsregulering spitst z ch vrij eenzijdig toe op slechts één 
oplossing: de infrastructuur in publieke handen laten zijn en onafhankelijk laten 
functioneren van de andere lagen van het lagenmodel. Toch is die oplossing niet zo 

i

                                                   
100 NRC Handelsblad, Busje komt niet, 23 november 2002. 
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vanzelfsprekend als d e lijkt. Immers, het verbonden zijn met andere lagen prikkelt 
juist tot een goede afstemming van de infrastructuur op de wensen van de aanbieders 
van vervoersdiensten die gebruik maken van die infrastructuur. Zo kan het zijn dat de
aanbieder van vervoersdiensten graag een betere kwaliteit zou ontvangen, ook al zijn 
de kosten daarvan hoger. Of het kan zijn dat die aanbieder van vervoersdiensten juist 
een lagere kwaliteit wil voor een lagere prijs, bijvoorbeeld omdat deze moet 
concurreren met andere vervoersmodal teiten die lagere prijzen hanteren. Een 
onafhankelijke, publieke infrastructuurbeheerder is minder gevoelig voor dat soort 
signalen van vervoerder en beschikt soms ook niet over de meest actuele kennis.

i

 

i

 
 

 i

l

i  

 

 

                                                  

101

Naar onze mening zou de er in de d scussie meer aandacht moeten zijn voor andere 
oplossingen voor toegangsvraagstukken dan alleen de oplossing van de onafhankelijke 
pub ieke infrastructuureigenaar en –beheerder. We doelen hier op onder meer 
constructies als joint ownership. Deze oplossingen, die vooralsnog nog niet de aandacht 
krijgen d e ze verdienen, kunnen in sommige gevallen betere bescherming bieden voor
het waarborgen van het publieke belang.  

Maar juist ook bij die constructies is van belang om goed te doordenken hoe het 
tactisch handelen van partijen zich kan ontwikkelen, en welke ongewenste effecten dat 
sorteert. Het doordenken van het tactisch handelen en het uitvoeren van ex-ante 
evaluaties zou behulpzaam kunnen zijn bij de kennisontwikkeling over de praktijk van 
die oplossingen en een meerwaarde bieden ten opzichte van de theoretische kennis die 
er op dat terrein al beschikbaar is.  

 
101 Een analoge ontwikkeling zien we ook in de sport en in de landbouwsector waar het gaat om het controleren op 

verboden stoffen. Ook daar worden ideeën ontwikkeld om de onafhankelijke, controlerende organisatie meer te 

verbinden met de mensen die zelf moeten worden gecontroleerd. Immers, die mensen beschikken over kennis en 

horen via ‘het circuit’ over de nieuwste stoffen.  
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Meer aandacht voor:
• andere oplossingen dan ontvlechten en in publieke handen

brengen van de infrastructuur (oplossingen als joint-ownership)
• het tact isch handelen van part ijen bij die andere oplossingen

Thema 4: Toegangsregulering
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Toegangsregulering
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en ontvlechting

Thema 2: Toekomst
overheidsbedrijven

Thema 3:
Internationalisering

 

  
7.4.5 Capaciteitsmanagement  

Onder capaciteitsmanagement wordt het verdelen van de gebruiksruimte op de 
infrastructuur verstaan. Hierbij kan worden gedacht aan de slotcoördinator van de 
luchthaven Schiphol die de landings- en startrechten verdeelt maar ook aan Railned 
die de spoorcapaciteit verdeelt.  
 
Maar capaciteitsmanagement gaat niet alleen om het verdelen van capaciteit om 
transport mogelijk te maken: het gaat ook over het verdelen van capaciteit ten aanzien 
van toegevoegde waarde diensten. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het 
beschikbaarstellen van snelweglocaties voor benzinestations.  
 
De hierna geïllustreerde situatie duidt het vraagstuk rondom capaciteitsmanagement. 
 

Marktordening en publieke belangen rond vitale transportinfrastructuren, februari 2003  157 



To
eg

ev
oe

gd
e

w
aa

rd
e

di
en

st
en

Ve
rv

oe
rs

-
di

en
st

en
Ve

rk
ee

rs
-

di
en

st
en

in
fra

st
ru

ct
uu

r
 Capaciteitsmanagement

 
 
Toelichting bij de figuur: In deze illustratie is er sprake van een marktsituatie waarin 
een partij de infrastructuur in handen heeft en ook de verantwoordelijkheid draagt 
voor de verdeling van de capaciteit (op de laag van de verkeersd ensten). Er zijn drie 
partijen die vervoersdiensten aanbieden en gebruik willen maken van die capaciteit 
(stippellijnen). De infrastructuureigenaar moet daartoe de capaciteit eerlijk verdelen
over de partijen: capaciteitsmanagement.  

i

 

 
i

 
i
i

i

 

 
Het vraagstuk van capaciteitsmanagement lijkt sterk op dat van toegangsregulering. 
Ook hier spelen vragen als die over verticale ontvlechting, over joint-ownership, 
enzovoorts. Maar het bijzondere aan de functie van capaciteitsmanagement, is dat de 
keuze voor een eerlijk toedelingsmechanisme zo belangrijk is. 
 
Capaciteitsmanagement: richting voor de discussie  
Opvallend is dat de discussie over capaciteitsmanagement nog te vaak wordt gevoerd
vanuit de eend mensionale vraag: ‘is de capaciteitsmanager onafhankelijk’. Toch is dat 
zeker niet de enige belangrijke vraag. Het gaat namelijk niet alleen om de
onafhankelijkheid van die capaciteitsmanager, maar juist om de wijze waarop d e 
(schaarse) capaciteit beschikbaar stelt aan partijen: de toedelingsmechanismen d e de 
capaciteitsmanager hanteert. Want juist de keuze voor d e toedelingsmechanismen is 
bepalend voor de wijze waarop partijen capaciteit kunnen verkrijgen.  
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Meer aandacht voor:
• toedelingsmechanismen (zoals veilen en grandfathering)
• constructies als joint-ownership
• het tact isch handelen van part ijen in de praktijk van

capaciteitsmanagement
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Bij het verdelen van slo s bijvoorbeeld is een lastige vraag o  dat moet gebeuren op
basis van ‘grandfather rights’ o  dat er een veiling moet worden geo ganiseerd waar de 
partijen die de slots het best en meest efficiënt kunnen gebruiken, deze via het 
prijsmechanisme ook zullen verkrijgen. Of dat je er voor kiest voo  een mengvorm waar 
een gedeelte op basis van grandfathering wordt verdeeld en een gedeelte wordt 
geveild. Maar dan ontstaat vervo gens de afweging of het wel eerli k is dat voor nieuwe 
‘slots’ flink moet worden betaald, terwijl dat voo  de bestaande slots veel minder het 
geval kan zijn. En als dan toch wordt beslo en ook de bestaande slo s in prijs te
verhogen, wat is dan een redelijke prijs? Allerlei beleidsvragen waarvan op voorhand 
bekend is dat de posities van betrokkenen zeer uiteenlopend zijn. Denk maar aan de
gevestigde partijen als KLM versus de relatieve nieuwkomers. Soortgelijke vragen als 
hierboven gelden niet alleen in de luchtvaart, maar kunnen ook worden gesteld ten 
aanzien van ten aanzien van de capaciteitsverdeling op het spoor, of de verdeling van 
snelweglocaties voor benzinestations.  

Daarnaast geldt ook hier, evenals bij toegangsregulering, dat constructies van joint-
ownership aandacht behoeven. Een voorbeeld hiervan is de slotcoordinatorfunctie op
de luchthaven Schiphol: in de stichting die de functie uitvoert participeren onder meer 
de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen en Schiphol. 
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7.5 Tot slot 

In toenemende mate worden infrastructuurvoorziening, capaciteitsmanagement en het 
leveren van vervoersdiensten gescheiden. In andere sectoren zien we echter juist weer 
vervlechting ontstaan: bijvoorbeeld de havenbeheerder die betrokken raakt bij de 
exploitatie van een terminal, of in de discussie over privaat wegbeheer waarbij aanleg 
en exploitatie en het leveren van toegevoegde waarde diensten juist tot de 
verantwoordelijkheid van een enkele partij lijken te gaan behoren.  
 
Op de vraag of vervlechting dan wel ontvlechting wenselijk is tussen de lagen op de 
onderscheiden transportinfrastructuren (en hoe dat dan vorm kan krijgen) is niet 
zonder meer een eenduidig antwoord te geven. We zien bijvoorbeeld dat in sommige 
sectoren een beweging richting ontvlechting is ingezet: de spoor- en de 
luchthavensector zijn daarvan voorbeelden. In reactie op de complicaties die daarbij 
soms optreden wordt overigens ook alweer direct vanuit bepaalde partijen voor 
herintegratie bepleit. 
 
Om het verloop van de discussie hierover goed te begrijpen is het zinvol om hier aan 
het slot nog eens terug te grijpen op ons samenhangend analysekader. Wat onze 
analyse duidelijk maakt is dat het bij de afweging over verbinding en scheiding tussen 
lagen (lagenmodel), alsmede de positionering in termen van publiek-privaat, 
monopolie-markt, autonomie-regulering (dimensiemodel) niet slechts gaat om een 
tekentafel-ontwerp dat voortkomt uit het streven naar de borging van publieke 
belangen en de optimalisering van welvaartseffecten. Van belang is evenzeer de 
concretisering daarvan in de praktijk, waarbij onvermijdelijk ook historische, 
padafhankelijke ontwikkelingen in de sector een rol gaan spelen, evenals 
belangengebonden afwegingen en politieke compromissen (praktijktoets).  
 
Dat geldt met name en in het bijzonder voor de overgangssituaties in de desbetreffende 
markten: daarin komen uiterst lastige situaties voor waar belangen van partijen 
nauwelijks zijn te verenigen. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een situatie waarin 
private partijen worden gedwongen te concurreren met publieke partijen. Dat leidt tot 
tactische handelingen van de partijen: zij zoeken de grenzen van hun 
handelingsvrijheid op, ten einde hun belang te borgen. 
 
In de huidige discussie over vraagstukken aangaande de ordening van de markt en de 
borging van publieke belangen constateren wij dat in algemene zin weinig aandacht 
wordt geschonken aan deze overgangssituaties en aan het tactisch handelen van 
partijen daarin. Daardoor zijn veel gedragingen van partijen ook onvoorzien gebleven, 
terwijl nadere analyse op basis van de belangen van partijen wellicht had kunnen 
leiden tot meer inzicht aangaande de te verwachten tactische gedragingen van partijen 
en daarmee de effecten van arrangementen die door de beleidsmakers zijn gekozen. 
Immers, die nadere analyse kan leiden tot het ontwerpen van aanvullende 
arrangementen waarmee bijvoorbeeld bepaalde gedragingen middels wetgeving aan 
banden worden gelegd of waarmee de checks and balances in de sector in een beter 
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evenwicht worden gebracht. Daarmee kunnen de risico’s die gepaard gaan met 
overgangssituaties verworden tot beter beheersbare risico’s: ‘calculated risks’. 
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Lijst van afkortingen 

 

 

ARN Afwegingskader voor Regulering van Netwerksectoren 
ATB Automatische Trein Beïnvloeding 
CCR Centrale Commissie voor de Rijnvaart  
DBFM Design, Build, Finance and Maintain 
DBFMO Design Build Finance Maintain and Operate 
DGSM Directoraat Generaal voor Scheepvaart en Maritieme Zaken 
GHR Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam 
GVB  Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam 
HSM Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij 
HSL Hoge Snelheids Lijn 
LVNL Lucht Verkeersleiding Nederland 
MER Milieu Effect Rapportage 
MHR-NV Mainport Holding Rotterdam NV 
NMa Nederlandse Mededingingsautoriteit  
NVAS NV Aandelenbezit Streekvervoer  
NVLS NV Luchthaven Schiphol 
OECD Organization for Economic Cooperation and Development 
OPTA Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit 
PKB Planologische Kernbeslissing 
PPS Publiek-Private Samenwerking 
PvE Programma van Eisen 
RET Rotterdamse Elektrische Tram 
RIB Railinfrabeheer 
RWS Rijkswaterstaat 
TK Tweede Kamer der Staten Generaal 
TPA 

− nTPA 
− rTPA 

Third Party Access 
− negotiated Third Party Access 
− regulated Third Party Access 

VOC-gebied Vervoersautoriteit Openbaar vervoer Centrumgemeenten: 
gemeente die ook bevoegd is concessies te verlenen voor 
openbaar vervoer. 

VRS Verhouding Rijksoverheid Streekvervoer 
VSN Verenigd Streekvervoer Nederland 
VvE Vereniging van Eigenaren 
WRR Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
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