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Nachtmerries of een droom?

• Waarom hebben we Openbaar vervoer, voor wie 
doen we het? Voor de politiek, voor het ministerie, voor 
NS, Veolia, Arriva,…, voor de vakbonden, voor het 
personeel? 

• NEEN
• We doen het voor de reiziger en de belasting-

betaler. Die moeten vooral de keuzes maken. Er 
is hier geen goed of fout.

• Bewust kiezen tussen Nederlandse eigenheid met NS of 
concurrentie en dus efficiëntie? De Reiziger en de Belastingbetaler 
moet bepalen wat hij wilt en pas dan kan je kiezen of je 
liberalisering wilt of niet. Het is geen dogma, het is geen doel, het is 
een middel. 
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Nine Countries 
Four Years of Investigation

Sweden 
2010

Germany 
2009 - 2011

USA
2009 - 2011

Australia/NZ 
2010 - 2011

Netherlands 
2009 - 2012

Norway 
2010

Czech Republic 
2011

France 
2012

Major trends

Local Authorities’ Expectations and Vision 
The Veolia Transdev Multi-Country Barometer 



Trend 1: Cost Cutting BOOM

Suddenly in the top 3 A striking evolution

Even if it means reducing service 
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Trend 2: INTEGRATED Networks

Modal Integration ranks 2nd
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Optimize or invest? 



Trend 3: Passenger CARE

Satisfaction leading the race

Quality more than quantity
Increase passenger satisfaction

Increase ridership

New technologies for passenger

on-time information

New technologies for customized

information to passengers

New technologies to support 

operations

Add alternative services 

(car sharing…)
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Luchtvaart
• 25 jaar geleden geen marktwerking 

De markt werd gedomineerd door nationale monopolistische 
maatschappijen, gekarakteriseerd door hoge kosten voor reizigers en subsidies 
uit belastinggeld

• 1987 begin liberalisering
• 1996 cabotage vrijgegeven 
• Verbod op staatssteun vanuit Europa

• Resultaat: meer volume, keuze en lagere tarieven en 
geen overheidsbijdrage. Zogenoemde onrendabele lijnen, werden 
zwaar beconcurreerde winstgevende lijnen.

• Openbreken luchtvaart ging gepaard met hevig verzet; 
traditionele nationale maatschappijen vochten voor hun positie. De interne 
marktopening is met regulering en rechtszaken afgedwongen met als 
belangrijke aanjager Jacques Delors. 



Telecom

• 1998: EU reguleringskader ter liberalisering

• OPTA verantwoordelijk voor implementatie 

• Hogere kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid, 

martkdynamiek en meer werkgelegenheid

• Gerealiseerde efficiency komen terug in hogere investeringen, 

lagere kosten consument en lagere bijdrage overheid. 



Energie

• Lange aanloop van twintig jaar, veel verzet

• Splitsing netbeheerder en gebruik

• Oprichting infrabeheerder Tennet

• Actieve tarief regulatie Tennet: X- efficiency 

• Verhoging productiviteit, voordeel vnl voor 
overheden ipv klant



Kenmerkend

• Lange aanloop van twintig jaar, veel verzet
• “Nutsfuncties, complex, deze sector is anders”
• Druk vanuit Europa nodig om te doorbreken
• Gevolgen: meer volume, keuze en lagere tarieven 

en geen overheidsbijdrage

Europese Commissie:
‘we are with rail now in EU, 

where aviation was 25 years 
ago’



Coming sooner or later  to a 
theatre near you ?

EU regelgeving en regulator met tanden 
zorgen voor:
§ Volumestijging en produktiviteitsgroei
§ Innovatie en investeringen
§ Overheid: minder subsidie, meer regels en 

toezicht



Michiel Boersma
Voorziter Topteam Sector Energie en 

Voorziter RVC Prorail

Stel dat EU regelgeving en een regulator met 
tanden net zoals in de luchtvaart, energie en 
telecom op het spoor zorgt voor een efciency 
slag Hoe zou dat er uit kunnen zien. Laten we 
eens een som maken met een note van 30% 
verandering, 30% groei en 30% efciente. Dat 
lijkt een conservatef genoeg getal, kijkend 
naar Luchtvaart, telecom en Energie

Hoe zit de spoorsector er dan uit? 

Spoorbedrijf als geheel, dus infrastructuur en 
vervoer samen, nu afankelijk van 
overheidssubsidie en lage gebruiksvergoeding. 



Huidige situatie

• Omzet vervoerders ca. 2.2 mld
• Kosten vervoerders ca. -1.6 mld
• Kosten inframanager ca. -1.6 mld 
• Totale subsidie ca. 1.0 mld 

• Stel 30% efciëntiewinst evenredig 
gerealiseerd bij vervoerders en inframanager 
plus 30% volumestijging en prijsstijging 

Michiel Boersma



Situatie met efciëntiewinst

• Omzet vervoerders  ca. 3,7 mld
• Kosten vervoerders ca. -1,1 mld
• Kosten inframanager ca. -1,1 mld
• Totaal 1,5 mld

• Dus van subsidie van 1.0 naar een overschot 
van 2.0 mld. 

Michiel Boersma
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17 30/05/2012CDA Berkel Enschot
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4e Europese Spoorpakket 

(1) opening van de markt voor binnenlands 
spoorvervoer 

(2) versterking van de positie van regulator en 
verduidelijk onafhankelijkheid infrabeheerder

(3) technische standaardisatie op EU schaal 
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htp://ovnl68.wordpress.com/
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The principle of delegated management

Public management
Delegated

management Deregulation

Definition of the public 
service mission and 
specifications

Managing the public 
service

Public authority Public 
authority

Public 
corporation

State company / 
«in-house» 
company

Private / Public 
companies

Contract

Market forces

Private 
companies

Examples Germany, Italy, 
Switzerland

France, Scandinavia,
UK rail, German rail, 

London buses

UK (London excluded), 
new Swedish legislation



Toekomst NS in NL? / grote zorg voor velen

• NS veel waarde (€) vandaag voor de overheid
• Als opening van de markt (2019-2022) 

• Binnen de 4jr verkopen als overheid geen totale 
waardevernietiging wilt

of

• Drastische start efficiency slag (indirecte structuur, 
hogere productiviteit, hogere service graad, rondje rond de 
kerk, geen zevenbaks dubbeldekkers meer in uithoeken van 
land,….)

• Kan dit met politiek zo dicht bij NS??
of

• Managementsaanbesteding? 
• Is optie in bestaande concessiecontract HRN
• En niet in strijd met regeerakkoord22
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4°Spoorpakket

Een droom voor de reizigers en de 
belastingsbetalers

Een nachtmerrie voor NS en andere monopolisten
Een dilemma voor de regeringen
Een kans voor de concurrenten
Een kans voor regionale overheden
Werk voor juristen en consultants
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