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Kern van het Europese beleid

• Einddoel is één Europese Spoorwegruimte

• Betere prijs/prestatie verhouding door het creëren van een vervoersmarkt.  
Daardoor scheiding vervoer en infrabeheer

• Interoperabele techniek en processen

• Ontevredenheid bij EU-commissie over voortgang die lidstaten en 
infrabeheerders met elkaar tot stand brengen.  Steeds meer 
gedetailleerdere en voorschrijvende regelgeving.  Verordeningen i.p.v. 
Richtlijnen op allerlei terreinen.



Kern van het Nederlandse beleid (1)

• Ordening vervoersmarkt
• Reizigersvervoer: via concurrentie om het spoor.  Wet Personenvervoer 2000
• Internationaal reizigersvervoer: hybride vorm, deels in (combinatie met) concessies (HRN én regio)
• Goederenvervoer: vrije markt. 

• Aanvulling op Richtlijn EU 2012/34 met Besluit capaciteitsverdeling 
hoofdspoorweginfrastructuur (hierna: het Besluit) met aanvullende prioriteringsregels 
als ondersteuning ordening vervoersmarkt
hoofdspoorweginfrastructuur (hierna: het Besluit) met aanvullende prioriteringsregels 
als ondersteuning ordening vervoersmarkt

• Bescherming HRN-concessie
• Goederenvervoer heeft op hoofdassen gegarandeerde capaciteit. Verruiming bij 3e spoor bouw.
• Regionaal reizigersvervoer beschermd tegen goederen door weren transito goederenverkeer.

• Enkele nadere regels t.a.v. beheer-verkeer



Kern van het Nederlandse beleid (2)
Capaciteitsverdeling via een overlegmodel
Staatsblad 667, d.d. 21 december 2004 Nota van Toelichting op Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur

“Coördinatie betreft blijkens artikel 21 van de richtlijn niet het verlenen van voorrang op overbelaste 
infrastructuur. Het is wel het zoeken naar inschikken, uitbuigen van tijdliggingen en anderszins optimaliseren, 
waardoor aanvragen die in eerste aanleg strijdig zijn, toch materieel voldoende kunnen worden gehonoreerd 
waardoor de capaciteit in de vorm van bilaterale overeenkomsten tussen gerechtigden en de beheerder kan 
worden verdeeld. 

In het coördinatieproces zal de infrastructuurbeheerder als voorzitter optreden en voorstellen doen voor In het coördinatieproces zal de infrastructuurbeheerder als voorzitter optreden en voorstellen doen voor 
oplossingen die binnen redelijke grenzen van de oorspronkelijke aanvragen afwijken, daarbij kunnen ook de 
mogelijkheden voor een andere inzet van materieel, bijvoorbeeld stiller materieel, aan de orde zijn. Hierover 
vindt ook weer overleg plaats. De rol van de infrastructuurbeheerder in de verdelingsprocedure van de 
richtlijn is die van voorzitter van een proces van overleg en optimalisatie. 

Het proces van overleg en optimalisatie is naar de aard van de zaak een overleg van technische aard tussen 
deskundigen. Het vak van capaciteitsverdeling en optimalisatie wordt uitgeoefend door een kleine groep zeer 
gespecialiseerde vakmensen, deels in dienst van spoorwegondernemingen, deels bij ingenieursbureaus en 
dus in te huren door de deelnemers aan het proces. Nationaal en internationaal gezien kennen deze mensen 
elkaar; in de praktijk zal dus sprake zijn van vakbroeders die in gelijkwaardigheid tot inhoudelijke 
overeenkomsten komen………

.. Dit proces uit de richtlijn sluit goed aan bij de beleidslijn om “de bal maximaal bij de sector te leggen”. “



De praktijk in Nederland
• Overlegmodel heeft gewerkt.  Nagenoeg geen beroep op prioriteringsregels.  De afgelopen 13 

jaar zijn meer dan 99,95% van de aanvragen gehonoreerd.

• Diffuus in welke mate voldaan is aan wensen vervoerders en daarmee of er sprake is van 
congestie op het spoor.  Oorzaken:

• Tot overeenstemming komen in capaciteitsverdeling op jaarbasis.  Geen meerjarige overeenkomsten.

• Schuiven met tijdliggingen van aanvragen biedt tot op heden nagenoeg altijd oplossing.

• Proces van overbelastverklaringen is weinig effectief door begrenzing op 5 jaar.

• Procedure via het MIRT spelregelkader is dominant in capaciteitsuitbreiding. Wordt door overheid/politiek 
gedicteerd.

• Procedure via het MIRT spelregelkader is dominant in capaciteitsuitbreiding. Wordt door overheid/politiek 
gedicteerd.

• Ca 35% van de exploitatiekosten van het infrabeheer en 0% van de investeringskosten komen bij 
eindgebruikers terecht: in economische termen een imperfecte capaciteitsmarkt.

• Fase voorafgaand aan formele capaciteitsverdeling (in casu basisuurpatroonfase) is in 
capaciteitsverdeling naar vervoersmarkten belangrijker.  Kent geen plek in het Besluit.

• De prestaties zijn hoog ook in vergelijking met het buitenland:
• HRN: in 15 jaar tijd ca 40% meer reizigers, 50% minder vertragingen, en € 350 mln,= minder belastinggeld in 

de exploitatie.

• Regio: in 15 jaar tijd: dubbele frequenties op veel lijnen voor dezelfde overheidsbijdrage.  Succesvolle 
integratie van trein-bus.  

• Goederen: ook 30% groei, echter een versnipperde sector die vooral op prijs vecht.



Kernvragen voor de toekomst

• Sector roept uitdijende EU regelgeving over zich zelf af.  Echter: is het einddoel van 
één Europese Spoorwegruimte wel een verantwoord doel voor alle 
vervoersmarkten?

• Dé opgave in de toekomst is Nederland mobiel houden onder toenemende 
urbanisatie.  Vraagt dat, net als in de regio succesvol is toegepast, om een trein -
bus/tram/metro integratie in de Randstad?

• Het Besluit capaciteitsverdeling heeft met 10 wijzigingen sinds 1-1-2005 de • Het Besluit capaciteitsverdeling heeft met 10 wijzigingen sinds 1-1-2005 de 
ontwikkelingen in Nederland effectief gevolgd.  Echter: loopt het overlegmodel op 
zijn einde?

• De bindingskracht is tanende.  Over kleine zaken worden geschillen aangegaan.
• Logistieke deskundigheid en capaciteit zijn onevenwichtig verdeeld, (nauwelijks ‘’vakbroeders’’ 

meer bij goederen)
• De infrastructuur wordt op maat gemaakt voor specifieke dienstregelingsmodellen (bijvoorbeeld 

Utrecht, Amsterdam, Zwolle, etc.).  Extra patroontreinen zijn alleen in te passen met 
verdergaande homogenisering of infra uitbreiding.

• Welke capaciteitsverruiming is te verwachten van ERTMS, Automatic Train Operation, etc.?


