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I. MELDING 

1. Op 25 mei 2012 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de 

Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat NS Reizigers B.V. (hierna: NS Reizigers), 

onderdeel van NS Groep N.V waarvan de Nederlandse Staat enig aandeelhouder is, voornemens 

is zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de 

Mededingingswet, over het bedrijfsonderdeel Operatie van ProRail B.V., voor zover dat 

verantwoordelijk is voor het leveren van reisinformatie, en de daarmee samenhangende activa en 

passiva (hierna: Reisinformatie). 

2. Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 11083 van 1 juni 2012. Naar 

aanleiding van de mededeling in de Staatscourant zijn twee zienswijzen naar voren gebracht.1 

Ambtshalve zijn vragen gesteld aan diverse marktpartijen. 

 

II.  PARTIJEN 

3. NS Reizigers is actief op het gebied van het openbaar vervoer per spoor en alle diensten 

die daarmee samenhangen. De vijf bedrijfsonderdelen van NS Reizigers houden zich bezig met i) 

service, informatie en veiligheid, ii) dienstregeling en inzet van materieel, iii) commerciële 

activiteiten, zoals productontwikkeling, marketing, sales en klantenservice, iv) financiën en v) 

personeel en organisatie.  

4. Reisinformatie bestaat uit diverse activa en passiva, waaronder het systeem InfoPlus (zie 

hierna punt 11 e.v.), contracten met regionale vervoerders en presentatiemiddelen, en personeel 

                                                           
1 Deze zienswijzen zijn afkomstig van de Maatschappij voor Beter OV, een belangenorganisatie voor reizigers in het 

openbaar vervoer, en van Stichting OpenGeo, een stichting die zich bezighoudt met het stimuleren en 

faciliteren van initiatieven met betrekking tot het publiek beschikbaar stellen van geografische databanken. 
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dat zich bezighoudt met het verstrekken van reisinformatie aan reizigers in opdracht van 

spoorvervoerders.2 Reisinformatie is actief op het gebied van de levering van actuele 

reisinformatie via informatieborden en omroepberichten op (trein)stations. 

 

III. DE GEMELDE OPERATIE 

5. Aanleiding voor de overdracht vormt de brief van de Minister van Infrastructuur en 

Milieu (hierna: de Minister van IenM) aan de Tweede Kamer van 27 januari 2011 over de 

‘winterproblematiek’ op het Nederlandse spoor.3 In deze brief stelt de Minister als maatregel 

voor dat de verantwoordelijkheid voor de reisinformatievoorziening in één hand wordt gebracht, 

namelijk bij NS Reizigers, met als doel om de kwaliteit van de dienstverlening aan reizigers te 

verbeteren.4 Van NS Reizigers en ProRail verlangt de Minister dat zij met een voorstel komen 

voor de organisatie hiervan, waarbij ook de reisinformatie van andere vervoerders moet zijn 

geborgd. Het voorstel moet eveneens zijn afgestemd met de andere vervoerders. Het streven 

van de Minister is om de overgang in de zomer van 2012 te laten plaatsvinden. 

6. NS Reizigers en ProRail hebben hun afspraken over de overdracht van Reisinformatie 

vastgelegd in een “Letter of Intent” van 27 februari 2012 (bijlage 1 bij de melding), alsmede in een 

(concept) koop- en verkoopovereenkomst “Reisinformatie” (bijlage 6 bij de melding) waarin de 

voorwaarden voor de voorgenomen concentratie nader zijn uitgewerkt.  

7. Op 25 mei 2012 hebben partijen hun voornemen gemeld bij de NMa. De gemelde 

operatie betreft het voornemen van NS Reizigers en ProRail om het verstrekken van 

reisinformatie en alle daarmee samenhangende diensten, hardware, presentatiemiddelen (zie 

hierna punt 14) en personeel onder te brengen bij NS Reizigers.  

                                                           
2 Als bijlage 6 bij de melding is een (ongedateerde) concept-koopovereenkomst gevoegd waarin de over te dragen activa en 

passiva worden beschreven. 

3 Kamerstukken II, 2010/11, 29984, nr. 255, p. 9. 
4 Uit het onderzoek onder marktpartijen heeft de NMa begrepen dat er naar aanleiding van de winterproblematiek tussen 

spoorvervoerders en het Ministerie van IenM ook gesproken is over een scenario waarbij meerdere spoorvervoerders 

verantwoordelijk zouden worden voor reisinformatiediensten in verschillende delen van Nederland. In het onderzoek 

onder marktpartijen en de markttest naar aanleiding van het wijzigingsvoorstel van de melding, hebben de regionale 

vervoerders aangegeven dat zij het belangrijk vinden om in de toekomst de mogelijkheid te hebben om zelf 

reisinformatiediensten te leveren. Hoewel NS in de melding heeft aangegeven bereid te zijn om te bezien hoe een 

dergelijke overgang in de praktijk mogelijk kan worden gemaakt, merkt de NMa op dat haar onderzoek volgens de 

systematiek van de Mededingingswet uitsluitend ziet op de voorgenomen concentratie zoals deze door NS en ProRail is 

gemeld, en niet tevens op een variant die door concurrenten van NS als wenselijker wordt gezien. 
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IV.  TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT 

8. De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van 

de Mededingingswet. De hierboven, onder punt 5 tot en met 7, omschreven transactie leidt ertoe 

dat NS Reizigers uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Reisinformatie. 

9. Betrokken ondernemingen zijn NS Reizigers en (activa en passiva van) Reisinformatie. 

10. Uit de bij de melding ter beschikking gestelde omzetgegevens blijkt dat de gemelde 

concentratie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde 

concentratietoezicht valt. 

 

V. BEOORDELING 

Inleiding 

11. Reisinformatie is actief op het gebied van het verwerken van logistieke informatie via het 

systeem InfoPlus en de levering van actuele reisinformatie aan vervoerders via informatieborden 

en omroepberichten op (trein)stations. 

12. Binnen het systeem InfoPlus wordt logistieke informatie verwerkt tot actuele 

reisinformatie. Het systeem InfoPlus bestaat uit drie (sub)systemen HARM, CRIS en PUB. In 

(sub)systeem HARM worden dynamische en statische informatie geharmoniseerd. Dynamische 

informatie betreft de gegevens afkomstig van de verkeersleiding, de procesleiding en het 

treinvolgsysteem van ProRail; de statische informatie betreft onder andere de jaarplannen, 

dagplannen, lokale plannen en stamgegevens die vervoerders aan ProRail leveren. 5 In 

(sub)systeem CRIS wordt vervolgens van deze logistieke informatie actuele reisinformatie 

geproduceerd. In feite wordt dan een vergelijking gemaakt tussen de geplande dienstregeling en 

de werkelijke situatie op het spoor. De actuele reisinformatie wordt vervolgens via het 

(sub)systeem PUB gepubliceerd op de informatieborden die in de stations boven de perrons 

hangen, of omgeroepen via de omroepinstallaties. Dat laatste gebeurt grotendeels automatisch, 

maar vooral in geval van calamiteiten gebeurt dat ook door omroepmedewerkers via microfoons.  

                                                           
5 Voor het samenstellen van actuele reisinformatie zijn volgens de melding van NS en ProRail ten minste nodig: 1) jaar- en 

dagplannen die de informatie bevatten over waar treinen volgens de planning horen te rijden, 2) stationscodes voor de 

begrijpelijkheid van de informatieboodschappen, en 3) informatie over doorgaande verbindingen.  
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13. Hieronder is het systeem InfoPlus schematisch weergegeven.6 

Figuur 1: InfoPlus-keten 

 

14. Bij Reisinformatie zijn circa 272 medewerkers in dienst die overgaan van ProRail naar 

NS. De concentratie heeft verder betrekking op de zogenaamde hardware en 

‘presentatiemiddelen’ op de stations, dat wil zeggen de CTA-bakken7, de Treinbeeldschermen8 en 

de omroepinstallaties op stations. 

15. Voor de levering van actuele reisinformatie sluiten spoorvervoerders op dit moment 

jaarlijks een overeenkomst met ProRail, de zgn. Toegangsovereenkomst. Uit hoofde van deze 

overeenkomst levert ProRail via de CTA-bakken, de Treinbeeldschermen en de omroepinstallaties 

reisinformatie aan vervoerders op de stations die zij bedienen, en die tegelijkertijd beschikbaar is 

voor de reizigers. 

 

A. RELEVANTE MARKTEN 

Relevante productmarkt[en] 

                                                           
6 In deze schematische weergave zijn de dynamische en statische informatiestromen vanuit ProRail met geel weergegeven, 

en het systeem InfoPlus ingekaderd en met blauw.  

7 CTA staat voor Centrale Trein Aanwijzers, de informatieborden die boven de perrons van een treinstation hangen en 

waarop de actuele reisinformatie wordt gepresenteerd aan vervoerders en reizigers. 
8 Treinbeeldschermen zijn de borden in stationshallen waarop de vertrektijden en vertreksporen van de eerstvolgende 

treinen staan vermeld. 
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a) Markt voor het verstrekken van actuele reisinformatie aan openbare personenvervoerders over 

het spoor 

 

16. De toegang tot reisinformatie is geregeld in artikel 14 van de Wet personenvervoer 2000 

(Wp2000).9 In dit artikel is bepaald dat “de vervoerder […] onder redelijke10 en objectief 

gerechtvaardigde11 voorwaarden gegevens omtrent het door hem te verrichten vervoer [verstrekt] 

aan degene die hierom verzoekt ten behoeve van het voeden en actualiseren van een 

reisinformatiesysteem.” Op de naleving van hetgeen bij en krachtens artikel 14 Wp2000 is 

bepaald, houdt de Minister van IenM toezicht (zie artikel 87, eerste lid, Wp2000). 

17. Naast de genoemde artikelen uit de Wp2000 kunnen spoorvervoerders voor de feitelijke 

doorgifte van informatie op stations (bijvoorbeeld omroepberichten) en het gebruik van de 

presentatiemiddelen waarmee reisinformatie kan worden doorgegeven (bijvoorbeeld de CTA-

bakken) een beroep doen op artikel 67 Spoorwegwet. 

18. Onder de verplichting van artikel 14 Wp2000 vallen alle vormen van reisinformatie: 

statische, verhalende en actuele reisinformatie.  

- Statische reisinformatie is alle vooraf vastgelegde informatie, zoals het spoorboekje en 

vertrekstaten op de stations. NS Reizigers is de leverancier van deze informatie. 

- Verhalende reisinformatie is de geschreven tekst die bij verstoringen als nieuwsbericht 

wordt verstuurd naar omroepen, OV9292 en naar vervoerders. Het gaat daarbij om 

algemene informatie over oorzaak, advies en prognose bij grote verstoringen. Deze 

informatie wordt verzorgd door ProRail.  

- Actuele reisinformatie omvat de omroepberichten en informatieborden op de stations. De 

actuele informatie op de stations wordt nu verzorgd door ProRail. Ook de informatie op 

de website van NS (http://www.ns.nl) en de applicatie voor mobiele telefoons van NS 

Reizigers (Reisplanner Xtra) bevatten actuele reisinformatie.  

                                                           
9 De verplichting van artikel 14 Wp2000 is uitgewerkt in artikel 10, eerste lid, Besluit personenvervoer 2000 (Bp2000). 

Artikel 10 Bp2000 is per 1 januari 2011 gewijzigd zodat de mogelijkheid wordt gecreëerd voor een breder en vernieuwend 

aanbod van diensten en producten voor de reiziger. Dit aanbod kan variëren van actuele informatie op stations of haltes 

tot telefoondiensten of applicaties op de computer of de mobiele telefoon. 
10 Uit de Parlementaire Geschiedenis volgt dat met ‘redelijke voorwaarden’ wordt bedoeld dat de kosten voor het 

verstrekken van de gegevens “slechts binnen zekere grenzen kunnen worden doorgerekend aan diegene die om de 

informatie verzoekt.” 
11 Onder ‘objectief gerechtvaardigde voorwaarden’ moet worden verstaan: voorwaarden over de kwaliteit waarmee 

gegevens worden verspreid (d.w.z. niet op verwarrende of onjuiste wijze). Daarnaast mag levering niet tegen onbillijke 

prijzen of discriminerende voorwaarden geschieden. 
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19. Partijen stellen dat de relevante productmarkt de mogelijke markt voor het verstrekken 

van actuele reisinformatie via presentatiemiddelen aan personenvervoerders is. Zij zijn van 

mening dat het hier gaat om een afzonderlijke markt, omdat het verstrekken van actuele 

reisinformatie via andere kanalen niet uitwisselbaar is met het verstrekken van reisinformatie via 

presentatiemiddelen op de stations. Het gaat partijen om het verstrekken van (actuele) 

reisinformatie aan personenvervoerders, en niet aan de eindgebruikers (reizigers). 

20. Uit het onderzoek van de NMa is gebleken dat actuele reisinformatie door 

spoorvervoerders op verschillende wijzen (via internet, omroepberichten en informatie op de 

stations) wordt doorgegeven aan vervoerders en reizigers.12 Reizigers kunnen bij het plannen van 

hun reis (thuis en onderweg) gebruik maken van verschillende informatiebronnen die tot op 

zekere hoogte substitueerbaar zijn. De NMa gaat er daarom van uit dat binnen de actuele 

reisinformatie geen nader onderscheid moet worden gemaakt naar het kanaal dat wordt gebruikt 

om spoorvervoerders en reizigers te informeren.13  

21. In deze zaak wordt daarom uitgegaan van een relevante productmarkt die het 

verstrekken van actuele reisinformatie aan spoorvervoerders en reizigers over het spoor omvat.   

b) Markt voor (betwistbaar) openbaar vervoer per spoor 

22. Het openbaar vervoer in Nederland wordt sinds de inwerkingtreding in 2001 van de Wet 

personenvervoer 2000 (Wp2000)14 en het Besluit personenvervoer 200015 (Bp2000) Europees 

openbaar aanbesteed via concessies16 door lokale en regionale overheden. Een concessiehouder 

heeft het exclusieve recht om gedurende de concessieperiode (in de regel 5-15 jaar) openbaar 

vervoer in zijn gebied te verzorgen. Uitzondering hierop is de concessie voor het hoofdrailnet die 

op dit moment nog niet wordt aanbesteed en wordt uitgevoerd door NS Reizigers. Het openbaar 

vervoer in Nederland is op 1 januari 2012 verdeeld over in totaal 68 concessies. 

                                                           
12 Zoals onder punt 15 reeds werd opgemerkt, is de informatie via CTA-bakken, Treinbeeldschermen en omroepinstallaties 

tegelijkertijd beschikbaar is voor spoorvervoerders en reizigers. 

13 Overigens heeft NS Reizigers in de melding opgemerkt dat het haar ambitie is om met InfoPlus ook andere 

reisinformatiestromen te voeden, zoals de website van NS (http://www.ns.nl) de NS Reisplanner Xtra applicatie voor 

mobiele telefoons en de Railpockets van NS-medewerkers.  
14 Wet van 6 juli 2000, houdende nieuwe regels omtrent het openbaar vervoer, besloten busvervoer en taxivervoer (Wet 

personenvervoer 2000), Stb. 2000/314. 
15 Besluit van 14 december 2000, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van de 

Wet personenvervoer 2000, Stb 2000/563. 
16 Het betreft hier het begrip “concessie” zoals gedefinieerd in de Wp2000. 
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23. De NMa is in eerdere zaken met betrekking tot openbaar vervoer uitgegaan van 

verschillende (mogelijke) aparte productmarkten, onderverdeeld naar type vervoer.17 In deze zaak 

wordt uitgegaan van een (mogelijke) relevante productmarkt voor (betwistbaar) openbaar 

personenvervoer per spoor, omdat de precieze omvang van de markt niet uitmaakt voor de 

analyse van de gevolgen van de concentratie (zie hierna punt 101).   

Relevante geografische markt[en] 

a) Markt voor het verstrekken van actuele reisinformatie aan openbare personenvervoerders over 

het spoor 

 

24. Partijen merken op dat de Europese Commissie en de NMa zich in eerdere besluiten 

niet hebben uitgelaten over de omvang van de geografische markt voor het verstrekken van 

actuele reisinformatie.  

25. De verplichting in artikel 14 Wp2000 geldt voor het gehele openbaar vervoer in 

Nederland, zodat er (vooralsnog) van uitgegaan kan worden dat de markt voor het verstrekken 

van actuele reisinformatie aan openbare personenvervoerders ten hoogste nationaal van omvang 

is. 

b) Markt voor (betwistbaar) openbaar vervoer per spoor 

 

26. In de hiervoor aangehaalde concentratiebesluiten is de NMa ervan uitgegaan dat de 

geografische omvang van de mogelijke markt(en) voor openbaar vervoer minimaal Nederland 

omvat.18 Daarbij is de precieze afbakening van de geografische markt(en) in het midden gelaten, 

omdat dit voor de materiële beoordeling van de betreffende concentraties niet uitmaakte.  

27. In het besluit in zaak 6957/Veolia- CDC-Transdev19 is de NMa voor de markt voor 

betwistbaar openbaar vervoer ervan uitgegaan dat de markt nationaal van omvang is, vanwege 

het feit dat de concurrentieomstandigheden bij aanbestedingen van openbaar vervoerconcessies 

in Nederland gelijk zijn en dat spelers interesse hebben in, dan wel bieden op de overgrote 

meerderheid van de openbaar vervoerconcessies in Nederland. Daar komt bij dat de 

toepasselijke regelgeving vooral nationaal van karakter is met als gevolg dat er verschillen 

bestaan met omliggende landen. De NMa gaat ervan uit dat dit laatste ook geldt voor de markt 

                                                           
17 Het eerstefasebesluit van de NMa van 7 september 2010 in zaak 6957/Transdev - Veolia, punt 20, het besluit van 18 

november 2005 in zaak 5159/HTM - Novio, het besluit van 19 december 2006 in zaak 5840/Connexxion - GVU, het besluit 

van 21 december 2006 in zaak 5899/Connexxion - Novio, het besluit van 10 april 2008 in zaak 6340/Veolia Cargo - 

Rail4Chem en het besluit van 9 november 2009 in zaak 6785/SNCF - Veolia Cargo. 
18 Zie voetnoot 17. 
19 Het besluit van de NMa van 9 december 2012 in zaak 6957/Veolia-CDC-Transdev. 
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voor (betwistbaar) openbaar vervoer per spoor. Deze omstandigheden maken dat de relevante 

geografische markt ten hoogste nationaal van omvang is.  

28. In deze zaak wordt derhalve uitgegaan van een (mogelijke) nationale markt voor 

(betwistbaar) openbaar vervoer per spoor. 

 

B.  Gevolgen van de concentratie 

Verhouding concentratiecontrole / sectorspecifieke regulering o.g.v. Wp2000 en Spoorwegwet 

29. De toegang van spoorvervoerders tot reisinformatiediensten is geregeld in artikel 14 van 

de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000). In dit artikel is bepaald dat “de vervoerder […] onder 

redelijke20 en objectief gerechtvaardigde21 voorwaarden gegevens omtrent het door hem te 

verrichten vervoer [verstrekt] aan degene die hierom verzoekt ten behoeve van het voeden en 

actualiseren van een reisinformatiesysteem.” Op de naleving van hetgeen bij en krachtens artikel 

14 Wp2000 is bepaald, houdt de Minister van IenM toezicht (zie artikel 87, eerste lid, Wp2000). 

30. Naast het genoemde artikel uit de Wp2000 kunnen spoorvervoerders voor de feitelijke 

doorgifte van informatie op stations (bijvoorbeeld via omroepberichten) en het gebruik van de 

“presentatiemiddelen” waarmee reisinformatie kan worden doorgegeven (bijvoorbeeld de CTA-

bakken en de omroepinstallaties op de stations) een beroep doen op artikel 67 Spoorwegwet.22 

De NMa houdt toezicht op artikel 67 Spoorwegwet op grond van artikel 70 Spoorwegwet.23 

                                                           
20 Uit de Parlementaire Geschiedenis volgt dat met ‘redelijke voorwaarden’ wordt bedoeld dat de kosten voor het 

verstrekken van de gegevens slechts binnen zekere grenzen kunnen worden doorgerekend aan diegene die om de 

informatie verzoekt. 
21 Onder ‘objectief gerechtvaardigde voorwaarden’ moet worden verstaan: voorwaarden over de kwaliteit waarmee 

gegevens worden verspreid (d.w.z. niet op verwarrende of onjuiste wijze). Daarnaast mag levering niet tegen onbillijke 

prijzen of discriminerende voorwaarden geschieden. 
22 Wet van 23 april 2003, houdende nieuwe algemene regels over de aanleg, het beheer, de toegankelijkheid en het gebruik 

van spoorwegen als mede over het verkeer over spoorwegen (Spoorwegwet), Stb. 2003, 264. De Spoorwegwet is de 

implementatie van Richtlijn 2001/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2001 inzake de toewijzing 

van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van de rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur (PbEG 

2001 L75/29). In dit verband kan worden opgemerkt dat Richtlijn 2001/14 niet aan de voorgenomen concentratie in de weg 

lijkt te staan, aangezien het niet gaat om informatie die voldoet aan de definitie van artikel 1, onder d, van Bijlage 2 van de 

Richtlijn en die verplicht door een spoorbeheerder moeten worden geleverd. 
23 De bevoegdheid van de NMa om toezicht te houden op grond van de Spoorwegwet zal niet wijzigen als gevolg van deze 

concentratie. 
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31. In beide gevallen gaat het om sectorspecifieke regulering. Bij de beoordeling van 

concentraties abstraheert de NMa in beginsel van het bestaan van sectorspecifieke regulering.24 

Immers, indien bij een concentratiebeoordeling sectorspecifieke regulering wordt meegenomen 

kunnen bepaalde structuurverslechteringen worden toegestaan die zonder deze sectorspecifieke 

regulering zouden zijn verboden. In de hierna volgende beoordeling wordt geabstraheerd van de 

aanwezigheid van sectorspecifieke regulering op basis van de Wp2000 en de Spoorwegwet. 

De marktpositie van partijen 

32. Als gevolg van de voorgenomen concentratie gaan de activiteiten van ProRail op het 

gebied van reisinformatie in hun geheel over naar NS Reizigers. Ook na de voorgenomen 

concentratie zal er slechts één aanbieder zijn van actuele reisinformatie via informatieborden en 

omroepberichten op (trein)stations. Wel treedt er een verandering op in de verhouding tussen de 

aanbieder van reisinformatie en de afnemers ervan, te weten de (andere) spoorvervoerders. 

Hierbij wijst de NMa op het volgende. 

33. ProRail is een onderneming die als kerntaak heeft het beheer van de Nederlandse 

hoofdspoorweginfrastructuur. Zij verleent uit dien hoofde onder de voorwaarden van de 

Spoorwegwet en de Beheerconcessie diensten aan spoorwegondernemingen, waaronder dus het 

leveren van actuele reisinformatie via informatieborden en omroepberichten op (trein)stations, 

maar zij staat niet direct of indirect in concurrentie met spoorvervoerders.  

34. NS Reizigers is een onderneming met als kernactiviteit het verrichten van openbaar 

vervoer per spoor. Hiertoe heeft NS Reizigers de concessie voor het hoofdrailnet verworven en 

kan zij tevens meedingen met de aanbesteding van andere concessies voor regionaal 

spoorvervoer. Bij een dergelijke aanbesteding staat NS Reizigers in concurrentie met andere 

spoorvervoerders (concurrentie om het spoor). Ook treedt zij in concurrentie met andere 

spoorvervoerders in die gevallen dat de concessie voor het hoofdrailnet gedeeltelijk de concessie 

voor regionaal spoorvervoer overlapt (‘samenloopbaanvakken’). In een dergelijk geval zal NS 

Reizigers rechtstreeks concurreren om de reizigers met de houder van de concessie voor het 

regionale spoorvervoer (concurrentie op het spoor). Beide vormen komen voor en zullen zich 

naar alle waarschijnlijkheid in de (nabije) toekomst vaker voordoen. De minister van IenM heeft 

immers onlangs het voornemen geuit om op delen van het hoofdrailnet de stoptreindiensten aan 

te besteden. Het is daarom de verwachting dat er de komende jaren meer concessies via 

aanbestedingen zullen worden vergeven en dat in die gevallen waar het gaat om aanbesteding 

van stoptreindiensten op het hoofdrailnet de samenloopbaanvakken in aantal en lengte 

aanzienlijk zullen toenemen. 

                                                           
24 Zie bijvoorbeeld ook het besluit van de NMa van 5 augustus 2012 in zaak 7204/KPN – CAIW. 
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35. Uit het voorgaande leidt de NMa af dat de mogelijkheid bestaat dat NS Reizigers zich 

anders zal opstellen ten opzichte van haar afnemers, de andere spoorvervoerders, dan ProRail.25 

NS Reizigers heeft in potentie de mogelijkheid om de toegang tot en de prijs en kwaliteit van de 

reisinformatie in te zetten om de concurrentieverhoudingen tussen haar en de andere 

spoorvervoerders op een voor haar gunstige wijze te beïnvloeden. Hierdoor zou de mededinging 

kunnen worden belemmerd.  

36. Hieronder wordt ingegaan op de (mogelijke) gevolgen voor de mededinging van de 

voorgenomen concentratie. De NMa heeft met name onderzoek gedaan naar de gevolgen van de 

voorgenomen concentratie voor wat betreft: (a) de toegang tot Reisinformatie; (b) de kwaliteit 

van de dienstverlening in het algemeen; (c) de kwaliteit in verhouding tot de kosten van de 

dienstverlening; (d) de mogelijkheid van NS Reizigers om te hoge kosten door te berekenen, en 

(e) bedrijfsvertrouwelijke informatie die mogelijk ter beschikking van NS Reizigers komt als 

gevolg van de overname. Aan het einde volgt onder (f) een conclusie. 

(a) Toegang onder non-discriminatoire voorwaarden 

37. Op dit moment maken reisinformatiediensten deel uit van het algemene dienstenpakket 

van ProRail. Iedere spoorvervoerder heeft op basis van de Spoorwegwet recht op toegang tot dit 

dienstenpakket. Na de voorgenomen concentratie zal de dienst niet langer deel uitmaken van het 

dienstenpakket van ProRail, waarmee voor afnemers de zekerheid is verdwenen dat zij op basis 

van non-discriminatoire voorwaarden toegang krijgen tot deze reisinformatiediensten die nu nog 

door ProRail worden geleverd. Gegeven het feit dat NS Reizigers zelf ook afnemer is van de 

dienstverlening en actief is op de (mogelijke) nationale markt voor (betwistbaar) openbaar 

vervoer per spoor, is het aannemelijk dat er als gevolg van de voorgenomen concentratie een 

mededingingsprobleem kan ontstaan als NS Reizigers niet aan alle spoorvervoerders, inclusief 

zichzelf, en/of eventuele nieuwkomers op de relevante (mogelijke) nationale markt voor 

(betwistbaar) openbaar vervoer per spoor toegang verleent tot Reisinformatie op basis van non-

discriminatoire voorwaarden.26  

(b) Algemene verslechtering van kwaliteit 

                                                           
25 Verschillende marktpartijen hebben gewezen op het feit dat de positie van regionale vervoerders ten opzichte van ProRail 

als spoorbeheerder, een andere is dan ten opzichte van NS Reizigers met wie zij in concurrentie staan. Zij hebben zich op 

het standpunt gesteld dat de voorgenomen concentratie geen doorgang mag vinden, omdat reisinformatie volgens hen 

thuishoort bij een spoorbeheerder, die boven de marktpartijen staat, en niet bij hun grootste concurrent. Ook in de 

zienswijze van de Maatschappij voor Beter OV wordt gewezen op dit onderscheid. 
26 Deze zorg wordt bevestigd in het onderzoek onder marktpartijen waarin gewezen is op het belang van een recht op 

toegang onder non-discriminatoire voorwaarden. Tevens benadrukt een vervoerder dat over de (financiële) voorwaarden 

van de dienstverlening bij alle vervoerders vooraf duidelijkheid moet bestaan.   
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38. De NMa heeft ten aanzien van de kwaliteit allereerst onderzocht of als gevolg van de 

concentratie NS Reizigers op de markt voor het verstrekken van actuele reisinformatie aan 

openbare personenvervoerders over het spoor het algemene kwaliteitsniveau van de 

dienstverlening zou kunnen verlagen. Bevraagde marktpartijen hebben aangegeven dat het direct 

zichtbaar zal zijn als de algehele kwaliteit van de dienstverlening wordt verlaagd.  

39. De NMa vindt een algehele verslechtering van de kwaliteit niet aannemelijk.27 Ten eerste 

is NS Reizigers zelf de belangrijkste afnemer van Reisinformatie, en heeft zij er duidelijk belang 

bij dat de informatievoorziening aan haar reizigers zo goed mogelijk is. Ten tweede bevat de 

concessie van NS Reizigers voor het hoofdrailnet een aantal concrete verplichtingen voor het 

leveren van reisinformatie die ook (deels) betrekking hebben op de kwaliteit van de 

dienstverlening.28 Op dit punt bestaan dan ook geen zorgen voor de mededinging.  
 
(c) Kwaliteit in verhouding tot de kosten van de dienstverlening 

40. Partijen hebben in de melding aangegeven dat NS Reizigers in de overeenkomsten die 

zij met afnemers sluit ten minste het huidige kwaliteitsniveau van ProRail zal handhaven. Omdat 

deze toezegging nog veel ruimte openlaat voor NS Reizigers, heeft de NMa onderzocht of NS 

Reizigers mogelijk een prikkel heeft om aan haar concurrenten mindere kwaliteit reisinformatie 

te gaan leveren tegen gelijke of zelfs hogere kosten dan aan zichzelf, of diensten van gelijke 

kwaliteit tegen hogere kosten om aldus op de (mogelijke) nationale markt voor (betwistbaar) 

openbaar vervoer per spoor een voordeel te behalen ten opzichte van haar concurrenten die 

reisinformatie van haar afnemen. Deze mindere kwaliteit kan op verschillende manieren van 

invloed zijn op de concurrentiepositie van NS Reizigers ten opzichte van regionale vervoerders 

als het gaat om de uitvoering van bestaande concessies en aanbestedingen voor toekomstige 

concessieverlening.  

 

41. Op dit moment zijn de afspraken over kwaliteit en controle van reisinformatie vastgelegd 

in contracten die onderdeel zijn van de jaarlijkse Toegangsovereenkomst met ProRail. In die 

contracten staan duidelijke afspraken over de te leveren kwaliteit.29 Regionale vervoerders hebben 

erop gewezen dat bij calamiteiten, waarbij wijzigingen in de dienstregeling niet altijd 

                                                           
27 Ook vanwege de politieke en bestuurlijke druk op NS Reizigers om de kwaliteit van reisinformatie te verbeteren, en die 

aanleiding is voor de voorgenomen concentratie, lijkt er voor NS Reizigers geen prikkel om de algehele kwaliteit van 

reisinformatie te verslechteren. Daarnaast zou een verslechtering een doelbewuste manipulatie van het systeem InfoPlus 

impliceren, wat niet aannemelijk is.  
28 Artikel 14 Vervoerconcessie voor het hoofdrailnet 2005-2015. 
29 Deze prestatieafspraken zijn mede tot stand gekomen op voorstel van de NMa. De kwaliteit van de reisinformatie wordt 

volgens deze afspraken beoordeeld aan de hand van een vooraf afgesproken minimum rapportcijfer. Dit cijfer wordt 

gemeten door middel van enquêtes over de reisinformatie onder reizigers. 
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automatisch kunnen worden verwerkt in de reisinformatiesystemen, NS Reizigers mogelijk 

voorrang kan geven aan informatievoorziening over haar eigen treinen. NS Reizigers heeft 

verklaard dat zij in de toekomstige situatie de levering zal doen “op een wijze en onder 

voorwaarden die gelijk zijn aan of volgen uit de afspraken in de Toegangsovereenkomst 2012.” 

Het is nog niet duidelijk (1) hoe de tarieven voor de dienstverlening zullen worden berekend; (2) 

hoe het kwaliteitsniveau van de dienstverlening zal worden gegarandeerd; en (3) hoe de controle 

op de geleverde kwaliteit zal worden geregeld. Op deze aspecten zal hierna nader worden 

ingegaan. 

 

42. Ten aanzien van (1) de vaststelling van de tarieven hebben partijen aangegeven dat de 

tarieven kostengeoriënteerd30 zullen zijn. NS Reizigers heeft aangegeven verantwoording te 

zullen afleggen over de (begrote) kosten van Reisinformatie en deze inzichtelijk te maken via het 

Diensten Centrum Reisinformatie (hierna: DCRI).31 NS Reizigers heeft echter geen inzicht 

kunnen geven in de methodiek die zij voornemens is te hanteren voor de vaststelling van de 

tarieven voor Reisinformatie en de wijze waarop de kostenoriëntatie wordt bereikt. 

 

43. Inzicht in de vaststelling van de tarieven is van belang voor de huidige regionale 

vervoerders en hun bestaande concessies, maar ook voor nieuwe toetreders en voor de huidige 

regionale vervoerders na een gewonnen of verloren toekomstige aanbesteding. Het is van belang 

dat (nieuwe) spoorvervoerders al ten tijde van de aanbesteding voor nieuwe concessies een 

referentiekader hebben voor de kosten van de reisinformatiediensten en dat dit kader bij het 

sluiten van de overeenkomst met NS Reizigers wordt nageleefd. NS Reizigers heeft desgevraagd 

geen duidelijkheid kunnen geven over de berekening van de tarieven voor Reisinformatie. 

 

44. Met betrekking tot (2) het kwaliteitsniveau van de dienstverlening, is in het onderzoek 

onder marktpartijen de zorg geuit dat zij na de transactie bij gelijkblijvende kwaliteit en kwantiteit 

een hogere prijs aan NS Reizigers moeten betalen dan zij thans zijn overeengekomen met 

ProRail. De regionale vervoerders wijzen erop dat de verantwoording die NS Reizigers via het 

DCRI aan hen wil afleggen geen mogelijkheid geeft om ook werkelijk invloed uit te oefenen op de 

hoogte en verdeling van de kosten. Zij spreken de vrees uit dat NS Reizigers de mogelijkheid om 

zelf de tarieven te bepalen zal inzetten om aanbestedingen voor nieuwe concessies te 

beïnvloeden. 

 

45. De NMa vindt het aannemelijk dat NS Reizigers via de levering van de dienst 

Reisinformatie rechtstreeks invloed kan uitoefenen op de prestaties van concurrenten bij de 

uitvoering van hun huidige concessies. Zo bevatten concessies doorgaans 

                                                           
30 Bijlage 7 van de melding, punt 17. 

31 Het DCRI is een afgeschermde business unit binnen NS Reizigers die zich zal bezighouden met de levering van actuele 

reisinformatie. 
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bonus/malusregelingen waarin een vervoerder een korting of een boete krijgt als de kwaliteit van 

de reisinformatie onvoldoende is. Gegeven de smalle financiële marges waarbinnen de regionale 

vervoerders zeggen te opereren kan dat betekenen dat hun financiële slagkracht en 

concurrentiekracht afneemt. Dit zou dan weer gevolgen kunnen hebben voor de mogelijkheden 

van regionale vervoerders om (succesvol) te kunnen inschrijven op nieuwe aanbestedingen. 

 

46. Daarnaast speelt de kwaliteit van reisinformatie ook een rol bij de inschrijving op 

aanbestedingsprocedures. Aanbestedende diensten houden bij de gunning van 

vervoersconcessies rekening met de kwaliteit van de reisinformatie die vervoerders kunnen 

aanbieden. Volgens marktpartijen hechten aanbestedende diensten steeds meer belang aan de 

kwaliteit van reisinformatie, bijvoorbeeld in de vorm van real time informatie in bussen en treinen 

en op stations. NS Reizigers zou ervoor kunnen kiezen om haar concurrenten een lager 

kwaliteitsniveau te leveren, dat zij vervolgens opnemen in hun bieding, terwijl NS Reizigers zelf 

wellicht een hoger kwaliteitsniveau kan aanbieden. Hiermee zou NS Reizigers ook bij 

aanbestedingen een concurrentievoordeel kunnen behalen.  

47. Ten aanzien van (3) de controle op de geleverde kwaliteit van reisinformatie hebben 

partijen toegelicht dat het systeem InfoPlus beschikt over het kwaliteitsmeetsysteem KMS. Dit 

systeem is gebouwd om de kwaliteit van reisinformatie in het systeem InfoPlus te kunnen 

monitoren op basis van een aantal relevante Key Performance Indicators (KPI’s). Het systeem 

beschikt over circa 120 KPI’s. Op dit moment worden er door ProRail vijf regulier gemeten. Het 

gaat dan om KPI’s die de juistheid en tijdigheid van vertragingsinformatie en spoorwijzigingen 

meten.  

 

48. NS Reizigers heeft ten aanzien van de kwaliteitsmetingen aangegeven dat zij in de 

tweede helft van 2012 met de andere vervoerders in DCRI-verband afspraken wil maken over het 

monitoren en verantwoorden van de kwaliteit van de dienstverlening in de periode na 2012. NS 

Reizigers heeft aangegeven dat KMS daarbij mogelijk een rol gaat spelen, maar dat dit slechts zal 

gebeuren indien de vervoerders onderling tot overeenstemming kunnen komen. Uit het 

voorgaande blijkt dat een concrete invulling van de wijze van kwaliteitsmeting na de overname 

op dit moment nog ontbreekt. 
 
49. De NMa stelt op grond van het vorenstaande vast dat NS Reizigers in beginsel de 

ruimte heeft om het kwaliteitsniveau van de huidige afspraken te variëren, zowel in het aanbod 

als in de uitvoering en in de uiteindelijke kwaliteitsmeting. Zij zou daarmee ten aanzien van de te 

leveren kwaliteit bepaalde concurrentievoordelen kunnen behalen als gevolg van de overname. 

Dit geldt voor de bestaande concessies en ook voor concessies die nieuw op de markt komen, 

en/of die door nieuwe toetreders zullen worden uitgevoerd. Om de precieze omvang van deze 

voordelen te kunnen vaststellen, zou nader onderzoek nodig zijn in een vergunningsfase, 

bijvoorbeeld onder aanbestedende diensten.    
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(d) De mogelijkheid van NS Reizigers om te hoge kosten door te berekenen 

 

50. Het volgende punt van onderzoek hangt samen met het feit dat NS Reizigers als 

verticaal geïntegreerde onderneming niet alleen leverancier van reisinformatie wordt, maar zelf 

ook afnemer is van de dienst reisinformatie. NS Reizigers heeft daarmee in beginsel de 

mogelijkheid om zichzelf andere, lagere, kosten door te berekenen dan zij bij andere afnemers 

doet. Dit is naar verwachting van de NMa voor andere afnemers zeer lastig te controleren, omdat 

alleen NS Reizigers een compleet overzicht heeft van het aandeel in de kosten van de 

afzonderlijke vervoerders. NS Reizigers heeft bovendien nog niet vastgelegd met welke 

verdeelsleutel zij voornemens is de kosten over de verschillende vervoerders te verdelen.  

 

51. Daarnaast krijgt NS Reizigers na de voorgenomen concentratie de mogelijkheid om 

interne kosten of investeringen die uitsluitend ten goede komen aan NS Reizigers (mede) in 

rekening te brengen bij andere afnemers. Zo heeft NS Reizigers aangegeven te zullen investeren 

in het systeem InfoPlus teneinde het ook te kunnen gebruiken voor, bijvoorbeeld, het voeden van 

de eigen website. In een dergelijk geval zou NS Reizigers de kosten (mede) in rekening kunnen 

brengen bij de andere spoorvervoerders, en zelf kunnen profiteren van de efficiëntievoordelen. 

 

52. Ook in het onderzoek onder marktpartijen is de zorg geuit dat NS Reizigers na de 

overname hogere tarieven voor Reisinformatie in rekening zal gaan brengen en hierin kosten op 

zal nemen die voorheen niet werden gemaakt. Als voorbeeld is daarbij genoemd de introductie 

van een extra managementlaag bij NS Reizigers, terwijl de huidige managers van Reisinformatie 

in dienst blijven bij ProRail en daar hun overige werkzaamheden blijven uitvoeren.  

 

(e) Toegang NS Reizigers tot bedrijfsvertrouwelijke informatie van concurrenten 

 

53. Laatste punt van onderzoek voor de NMa is de mogelijke toegang die NS Reizigers als 

gevolg van de concentratie verkrijgt tot bedrijfsvertrouwelijke informatie van concurrenten. In het 

onderzoek onder marktpartijen is naar voren gebracht dat NS Reizigers als gevolg van de 

concentratie meer inzicht in (1) de punctualiteit en (2) de planningsgegevens van andere 

vervoerders op het spoor kan verkrijgen. NS Reizigers zou deze gegevens bij 

aanbestedingsprocedures voor (spoor)concessies strategisch kunnen gebruiken om 

concurrentievoordeel te behalen ten opzichte van haar concurrenten.  

(1) Punctualiteitsgegevens 

 

54. Op dit moment biedt het huidige systeem van NS Reizigers, genaamd “AR/NU”, reeds 

toegang tot logistieke informatie van vervoerders op het spoor. AR/NU is aangesloten op de 

Verkeersleiding van ProRail, en levert actuele dienstregelings- en vertragingsinformatie van NS 

Reizigers zelf maar ook van alle andere vervoerders op het Nederlandse spoor. NS Reizigers 
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verwerkt deze logistieke informatie in AR/NU tot actuele reisinformatie voor onder meer de 

digitale kanalen, waaronder de website http://www.ns.nl, de Reisplanner Xtra applicatie voor 

mobiele telefoons en de NS API.32 Deze informatie is voor een breed publiek toegankelijk 

gemaakt, en alle vervoerders op het Nederlandse spoor kunnen elkaars punctualiteit uit deze 

gegevens afleiden. Voor het gebruik van deze gegevens hebben ProRail en de regionale 

vervoerders toestemming verleend aan NS Reizigers.  

 

55. In de toekomst wordt AR/NU opgeheven en geïntegreerd in het systeem InfoPlus.33 Voor 

zover het systeem InfoPlus inzicht kan geven in de punctualiteit van vervoerders, is het niet 

aannemelijk dat eenzelfde mate van inzicht niet ook via AR/NU had kunnen worden verkregen.34 

In zoverre lijkt de concentratie niets te veranderen aan de informatiepositie die vervoerders op 

het Nederlandse spoor van en over elkaar hebben. Daar komt bij dat informatie over de 

punctualiteit en de prestaties van personenvervoerders nu al voor een ieder en via verschillende 

kanalen vrij toegankelijk is gemaakt door diverse (belangen)organisaties die zich bezighouden 

met openbaar vervoer.35 

 

56. Op basis van het voorgaande kan de conclusie worden getrokken dat het niet 

aannemelijk is dat NS Reizigers als gevolg van de voorgenomen concentratie meer inzicht 

verkrijgt over de punctualiteit van andere vervoerders waarmee zij in het kader van een 

aanbestedingsprocedure een voordeel kan behalen.   

 

 

(2) Planningsgegevens 

 

57. Planningsgegevens van vervoerders zijn vastgelegd in het zogenaamde Jaarplan en het 

Lokaal Plan. Hierin zijn onder andere gegevens opgenomen met betrekking tot inzet van 

materieel (treinsamenstelling), aan- en afkoppeling van treinen, rangeerbewegingen, 

personeelswisselingen en tanken. ProRail beheert deze informatie, en zal dat ook na de 

                                                           
32 API staat voor application programming interface, een verzameling definities op basis waarvan een 

computerprogramma kan communiceren met een ander programma. Het gaat met andere woorden om een applicatie 

waarmee derden de servers van NS kunnen benaderen om real time informatie op te vragen. Overigens heeft de 

concentratie geen gevolgen voor afnemers van de API, of van andere digitale diensten van AR/NU. 

33 In de melding wordt hierover opgemerkt dat NS het niet efficiënt vindt om twee systemen voor het verwerken van 

logistieke informatie tot actuele informatie naast elkaar te laten bestaan. De kans bestaat dat de informatie uit het systeem 

InfoPlus dan afwijkt van de reisinformatie die via AR-NU wordt gegenereerd. 

34 In dit verband wordt nog gewezen op de bestaande afspraak tussen spoorvervoerders in Nederland dat zij op de eigen 

websites ook informatie verstrekken over de treinen van andere vervoerders.    
35 Het gaat o.a. om OV Ombudsman, Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV), en reizigersorganisatie Rover. Enkele 

regionale vervoerders publiceren zelf ook punctualiteitgegevens op internet. 
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voorgenomen concentratie blijven doen.36 ProRail levert deze informatie aan het systeem 

InfoPlus, waar deze informatie vervolgens wordt verwerkt tot reisinformatie.  

58. In het onderzoek onder marktpartijen is naar voren gebracht dat als bepaalde gegevens 

uit Lokaal Plan en Jaarplan toegankelijk zijn voor NS Reizigers, zij daaruit mogelijk het business 

model van vervoerders zou kunnen afleiden. Hiermee zou NS Reizigers concurrentievoordeel 

kunnen behalen in aanbestedingsprocedures, als zij over meer informatie beschikt dan de rest 

van de markt. Met informatie over de benodigde inzet van materieel en personeel zou NS 

Reizigers mogelijk een goede inschatting kunnen maken van de offertes van haar concurrenten, 

en haar eigen bieding daarop kunnen aanpassen ten nadele van de aanbestedende dienst. 

Volgens marktpartijen is het bovendien denkbaar dat deze “extra” informatie een voordeel 

oplevert in termen van de voorbereidingstijd en kosten voor het opstellen van een bod bij een 

aanbesteding.    

 

59. De NMa vindt het aannemelijk dat sommige gegevens uit het Lokaal plan en het 

Jaarplan bedrijfsvertrouwelijk zijn. Uit deze gegevens is immers af te leiden welke strategische 

keuzes regionale vervoerders hebben gemaakt bij het opstellen van hun dienstregeling en voor 

het behalen van kostenbesparingen. Deze informatie kan voor NS Reizigers mogelijk voordelen 

opleveren bij aanbestedingsprocedures in de toekomst. Voor de precieze beoordeling van de 

bedrijfsvertrouwelijkheid van de verschillende gegevens die in het systeem InfoPlus 

terechtkomen en de mogelijkheden die NS Reizigers daar vervolgens mee zou hebben, zou nader 

onderzoek gedaan moeten worden in een vergunningsfase. 

 

(f) Conclusie 

 

60. Gelet op het voorgaande is er ten aanzien van de toegang tot Reisinformatie, de kwaliteit 

van de dienstverlening, de aan afnemers in rekening te brengen tarieven en de daaraan ten 

grondslag liggende kosten en de mogelijke toegang tot bedrijfsvertrouwelijke informatie reden 

om aan te nemen dat als gevolg van de concentratie de daadwerkelijke mededinging op de 

(mogelijke) nationale relevante markt voor (betwistbaar) openbaar personenvervoer per spoor, 

op significante wijze zou kunnen worden belemmerd, met name als het resultaat van het in het 

leven roepen of het versterken van een economische machtspositie. 

 

Wijziging van de melding 

                                                           
36 De regionale vervoerders stellen dat op hun aandringen het onderdeel Lokaal Plan van NS naar ProRail werd 

overgeheveld, omdat juist daar inzicht mogelijk is in de bedrijfsprocessen van concurrenten. Die informatie beschouwen 

zij als bedrijfsvertrouwelijk. 
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Voorstel partijen  

61. Om mededingingsrechtelijke problemen op voorhand weg te nemen, heeft NS Reizigers 

op 1 oktober 2012 de melding van de voorgenomen concentratie gewijzigd. Deze wijziging is 

hieronder in de punten 62 tot en met 95 integraal opgenomen.  

62. De voorgestelde wijziging van de melding houdt in dat NS Reizigers de algemene 

verplichting op zich neemt om zich non-discriminatoir te gedragen ten opzichte van openbare 

personenvervoerders over het Nederlandse spoorwegnet, die gebruik (willen) maken van actuele 

reisinformatiediensten op treinniveau via presentatiemiddelen op stations (hierna: "Afnemers" en 

"Dienstverlening"). 

63. Indien NS Reizigers (een deel van de) activiteiten die verband houden met de 

Dienstverlening overdraagt aan of (feitelijk) laat uitvoeren door haar moedermaatschappij, een 

van haar dochtermaatschappijen en/of een van de andere groepsmaatschappijen van N.V. 

Nederlandse Spoorwegen (de "NS Groep") staat NS Reizigers of haar rechtsopvolger er voor in 

dat de verplichtingen van NS Reizigers in dit voorstel worden nageleefd. 

Non-discriminatoire toegang Dienstverlening 

 

64. NS Reizigers zal aan alle Afnemers op non-discriminatoire wijze toegang verlenen tot de 

Dienstverlening. Ten aanzien van de tarieven en de kwaliteit van de Dienstverlening is deze 

verplichting uitgewerkt in randnummers 68 en 90 van dit voorstel. Deze verplichting houdt 

tevens in dat NS Reizigers non-discriminatoire voorwaarden toepast bij levering aan de Afnemers 

en aan de NS Groep. 

65. NS Reizigers zal voldoen aan het verzoek van een Afnemer tot toegang tot de 

Dienstverlening door het sluiten van een reisinformatieovereenkomst met de betreffende 

Afnemer. NS Reizigers gebruikt daartoe een standaard reisinformatieovereenkomst. 

66. In het kader van de in randnummer 64 genoemde verplichting zal NS Reizigers 

(potentiële) Afnemers informeren over de Dienstverlening door het publiceren op de website van 

NS Reizigers en/of het op verzoek toesturen van een omschrijving van de Dienstverlening, de 

standaard reisinformatieovereenkomst en de standaard leveringsvoorwaarden. De aan 

Personenvervoerders te verschaffen informatie bevat in ieder geval de informatie die ProRail B.V. 

("ProRail") vóór de voorgenomen concentratie publiceerde in de Netverklaringen, en zal ten 

minste de volgende elementen omvatten: (i) een omschrijving van de Dienstverlening, (ii) een 

omschrijving van de verschillende opties betreffende de Dienstverlening waaruit Afnemers 

kunnen kiezen, waaronder de mogelijkheid te kiezen voor maatwerk zoals voorzien in 

randnummer 81(vi), (iii) de levertijd van de Dienstverlening, (iv) de leveringsvoorwaarden voor 
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de Dienstverlening; en, (v) informatie over de tarieven voor de Dienstverlening en de wijze 

waarop NS Reizigers deze tarieven zal vaststellen. 

67. Geschillen over de inhoud en/of de naleving van de verplichtingen zoals vastgelegd in de  

wijziging van de melding van NS Reizigers kunnen worden voorgelegd aan een onafhankelijke 

geschillencommissie zoals voorzien in randnummer 93 tot en met 95.  

Kosten en tarieven van de Dienstverlening 

 

Berekening van het tarief 

68. Bij de jaarlijkse vaststelling van de tarieven voor de Dienstverlening wordt uitgegaan van 

een winst- en verliesrekening. Hiervoor zal een format worden gebruikt dat als Bijlage 1 is 

aangehecht, en dat integraal onderdeel uitmaakt van dit voorstel. NS Reizigers zal voor de 

Dienstverlening aan Afnemers en aan de NS Groep kostengeoriënteerde tarieven in rekening 

brengen, zoals hieronder nader zal worden uitgewerkt.  

69. NS Reizigers brengt uitsluitend een prijs per geplande haltering (derhalve één tarief) in 

rekening voor de Dienstverlening. Onder een haltering wordt verstaan iedere geplande stop ten 

behoeve van het in-, uit- of overstappen van reizigers, van een spoorvoertuig van een Afnemer of 

van de NS Groep op een station in Nederland.  

70. Het door NS Reizigers vastgestelde tarief voor een Afnemer of voor de NS Groep bestaat 

uit de hierna nader uit te werken Exploitatiekosten (hierna gedefinieerd) plus een forfaitaire 

additionele kostenpost van 1,5% van de Exploitatiekosten voor overige onvoorziene kosten 

minus de bijdragen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, gedeeld door het totaal van 

het aantal geplande halteringen van alle Afnemers en de NS Groep, vermenigvuldigd met het 

aantal geplande halteringen van die betreffende Afnemer of van de NS Groep. Het tarief is de 

prijs per haltering die aan Afnemers of aan de NS Groep in rekening wordt gebracht voor de 

Dienstverlening. De berekeningswijze van het tarief is identiek aan die welke ProRail hanteerde 

vóór de voorgenomen concentratie. 

71. NS Reizigers zal bij het vaststellen van de tarieven voor 2013 uitgaan van de huidige 

gegevens van ProRail in overeenstemming met de onder randnummers 68 e.v. beschreven 

berekeningswijze. 
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Exploitatiekosten 

72. Uitsluitend de exploitatiekosten van de Dienstverlening (hierna: "Exploitatiekosten") 

zoals hierna vastgesteld, worden in het tarief in rekening gebracht. De Exploitatiekosten worden 

hierna verder uitgewerkt en bestaan uit: a) afschrijvingskosten, b) kosten voor uitbesteed werk 

ten behoeve van de Dienstverlening, c) huisvestingskosten, d) financieringskosten en e) 

personeelskosten. Voorts mogen g) overige onvoorziene kosten door middel van een forfaitaire 

additionele kostenpost van 1,5% van de hiervoor genoemde categorieën van Exploitatiekosten via 

het tarief in rekening worden gebracht.  

a) Afschrijvingskosten 

73. Uitsluitend de afschrijvingskosten op de volgende activa worden doorbelast: (i) de 

InfoPlus-applicatie37; en (ii) aan de Dienstverlening gerelateerde activa welke zijn ontwikkeld na 

afstemming met alle Afnemers in DCRI-verband zoals bedoeld in randnummer 92f). De 

afschrijvingskosten worden bepaald op basis van de historische kostprijs van de voornoemde 

activa. De afschrijving geschiedt verder op de door NS Reizigers in het jaarverslag 2011 

gehanteerde afschrijvingsmethodiek. De afschrijvingsperiode voor de InfoPlus-applicatie is 8 jaar 

vanaf 2013.  

b) Uitbesteed werk 

74. Kosten van uitbesteed werk voor zover uitgevoerd ten behoeve van de Dienstverlening 

zullen op factuurbasis worden doorbelast. Deze kosten betreffen uitsluitend:  

• Kosten Technisch beheer InfoPlus: Instandhoudingskosten van de technische 

infrastructuur ten behoeve van de InfoPlus-applicatie als uitbesteed werk aan ProRail of 

een derde partij; 

• Kosten Applicatiebeheer InfoPlus: Beheer van de InfoPlus-software. Het betreft zowel 

het correctief beheer (herstellen van fouten in de software) als het adaptief beheer 

(verwerken van wijzigingsverzoeken van Afnemers);38  

• Kosten Test services: Software aanpassingen ten behoeve van de Dienstverlening zullen 

in de toekomst worden getest door ProRail of een andere geschikte aanbieder.  

 

                                                           
37 Onder de Infoplus-applicatie wordt verstaan het reisinformatiesysteem InfoPlus. In InfoPlus komen de dag- en 

jaarplannen en de actuele bijsturingsinformatie van ProRail bij elkaar en wordt de logistieke informatie over de 

treindiensten vertaald naar actuele reisinformatie welke wordt gepubliceerd en gedistribueerd op de borden in de 

stationshallen en op de perrons of omgeroepen via de audiosystemen op de stations. 
38 ProRail heeft deze activiteit momenteel uitbesteed aan derden. NS Reizigers is voornemens deze activiteit eveneens uit 

te besteden. 
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c) Huisvestingskosten 

75. Huisvestingkosten betreffen de vergoeding voor de huisvesting van de medewerkers van 

NS Reizigers die ingezet worden ten behoeve van de Dienstverlening. De huisvestingskosten 

zullen aan ProRail worden vergoed volgens het tussen NS Reizigers en Prorail overeengekomen 

huisvestingscontract betreffende de huisvesting van voornoemde medewerkers op 

verkeersleidingsposten van ProRail. Indien voornoemde medewerkers elders gehuisvest worden, 

zullen qua kosten vergelijkbare huisvestingskosten kunnen worden doorbelast. 

d) Financieringskosten 

76. Financieringskosten bestaan uit marktconforme kapitaalskosten, op basis van een door 

de NMa goedgekeurd percentage, voor de financiering van aan de Dienstverlening gerelateerde 

activa welke zijn ontwikkeld na afstemming met alle Afnemers in DCRI-verband overeenkomstig 

randnummer 92f). Ter zake van de financiering van de overname van de InfoPlus-applicatie 

worden bij wijze van uitzondering geen financieringskosten doorberekend in de tarieven. 

Wanneer door NS Reizigers in de toekomst omvangrijke investeringen worden gedaan - de 

overname en eventuele vervanging van de presentatiemiddelen daaronder begrepen -, dan zal de 

berekening van die kapitaalskosten ter goedkeuring aan de NMa worden voorgelegd. Zolang de 

NMa geen goedkeuring heeft verleend, worden geen financieringskosten doorberekend in het 

tarief. 

e) Personeelskosten 

77. Personeelskosten zullen jaarlijks worden berekend op basis van de daadwerkelijke inzet 

in uren per medewerker ten behoeve van de Dienstverlening op basis van het uurloon conform 

de geldende CAO voor de betreffende functies plus een opslag van maximaal 10% voor de 

reiskostenvergoeding en opleidingskosten. 

78. NS Reizigers zal een deel van haar medewerkers fulltime en een deel van haar 

medewerkers parttime inzetten voor de Dienstverlening. Omdat de loonkosten van medewerkers 

worden berekend op basis van de daadwerkelijke inzet in uren, zullen de loonkosten van de 

medewerkers die parttime worden ingezet voor de Dienstverlening naar rato worden doorbelast. 

g) Overige onvoorziene kosten 

79. Er mag een voorziening worden getroffen op de balans waaraan jaarlijks een forfaitaire 

additionele kostenpost van 1,5% van de Exploitatiekosten aan wordt toegevoegd, en die in het 

tarief mag worden doorberekend ter dekking van overige, onvoorziene kosten die uitsluitend ten 

behoeve van de Dienstverlening zijn gemaakt. De daadwerkelijk gerealiseerde kosten van deze 

categorie dienen ten laste van deze voorziening te worden gebracht, dan wel ten laste van NS 

Reizigers. Er vindt geen toevoeging meer plaats indien de stand van de voorziening groter is dan 

5% van de Exploitatiekosten in een bepaald jaar. Als op langere termijn blijkt dat genoemd 
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percentage ontoereikend is, dan kan dit percentage worden verhoogd mits daarover 

overeenstemming is tussen NS Reizigers en haar Afnemers. 

Presentatiemiddelen 

80. Op het moment dat NS Reizigers ook van ProRail presentatiemiddelen op de stations 

overneemt, zullen de daarmee verband houdende Exploitatiekosten als beschreven in 

randnummer 72 worden verdisconteerd in de aan de Afnemers in rekening te brengen tarieven 

voor de Dienstverlening. De definitieve systematiek voor het doorbelasten van de 

Exploitatiekosten voor de presentatiemiddelen, inclusief het percentage van de 

financieringskosten, zal te zijner tijd ter goedkeuring aan de NMa worden voorgelegd, aangezien 

ten tijde van het besluit van de NMa nog geen definitieve overeenstemming is bereikt tussen NS 

Reizigers en ProRail over de wijze waarop aan de overdracht van deze activa uitvoering wordt 

gegeven.  

Vaststelling, prognose en accountantscontrole 

81. NS Reizigers zal bij de vaststelling, prognose en controle van de tarieven de volgende 

voorwaarden hanteren: 

(i) NS Reizigers zal steeds uiterlijk op 1 november de tarieven vaststellen voor de 

Dienstverlening in het daaropvolgende dienstregelingsjaar, gebaseerd op het aantal 

geplande halteringen.39  

 

(ii) NS Reizigers zal de tariefuitgaven voor de Afnemers maandelijks in rekening 

brengen. Met individuele tariefuitgaven wordt bedoeld het tarief maal het aantal 

geplande halteringen van een Afnemer of de NS Groep. Met gezamenlijke 

tariefuitgaven wordt bedoeld de som van het tarief maal het aantal geplande 

halteringen van alle Afnemers en de NS Groep gezamenlijk. 

 

(iii) NS Reizigers zal de Afnemers steeds uiterlijk op 1 november van een 

dienstregelingsjaar een gemotiveerde prognose verstrekken van de Exploitatiekosten 

in het daarop volgende dienstregelingsjaar.  

 

                                                           
39 Omdat NS Reizigers reisinformatieovereenkomsten zal sluiten voor de duur van één dienstregelingsjaar en de tarieven 

voor de Dienstverlening jaarlijks opnieuw zal vaststellen, kan steeds rekening worden gehouden met eventuele 

concessiewijzigingen. Concessies hebben namelijk ook een looptijd van minimaal één dienstregelingsjaar. 
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(iv) Jaarlijks zal NS Reizigers door middel van een door een externe accountant te 

toetsen aparte winst- en verliesrekening rapporteren over de kosten van de 

Dienstverlening, de tariefopbrengsten en de subsidies van het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu. Met tariefopbrengsten wordt bedoeld het tarief maal totale 

aantal geplande halteringen (van Afnemers en de NS Groep). Uitsluitend de 

Exploitatiekosten als hiervoor bedoeld zullen ten laste worden gebracht van de 

winst- en verliesrekening betreffende de Dienstverlening. De externe accountant 

toetst de winst- en verliesrekening betreffende de Dienstverlening op juistheid, 

volledigheid en consistentie en voorziet deze van een accountantsverklaring.  

 

(v) Op basis van de door een externe accountant goedgekeurde winst- en 

verliesrekening betreffende de Dienstverlening zal NS Reizigers in het eerste 

kwartaal van het volgende dienstregelingsjaar een vergelijking maken tussen de 

prognose van de Exploitatiekosten en de werkelijke Exploitatiekosten in het 

voorafgaande dienstregelingsjaar. Indien de werkelijke Exploitatiekosten meer dan 

10% lager zijn dan voorzien in de prognose, zal NS Reizigers het verschil naar rato 

terugbetalen aan haar Afnemers. Indien de werkelijke Exploitatiekosten hoger zijn 

dan voorzien in de prognose, zal het verschil voor rekening komen van NS Reizigers.  

 

(vi) Een Afnemer en/of de NS Groep kan verzoeken een functionaliteit van de 

Dienstverlening die alleen voordelen heeft voor die betreffende Afnemer en/of de NS 

Groep (verder) te ontwikkelen. In die situatie zal NS Reizigers de benodigde 

investerings- en exploitatiekosten volledig in rekening brengen aan de partij die de 

ontwikkeling wenst. Wanneer meerdere Afnemers voordeel hebben bij een bepaalde 

functionaliteit, dan worden die kosten voor die functionaliteit toegerekend aan die 

betreffende Afnemers naar rato van het door hen behaalde voordeel waarbij als 

uitgangspunt geldt de kostenverdeelsleutel opgenomen in randnummer 70. 

 

(vii) Indien een Afnemer van mening is dat NS Reizigers niet op een juiste wijze invulling 

heeft gegeven aan het principe dat alleen de Exploitatiekosten via het tarief in 

rekening zijn gebracht, dan kan hij dit ter toetsing voorleggen aan een 

onafhankelijke accountant. Indien deze tot de conclusie komt dat voornoemd 

principe niet correct is toegepast, en er twee tegengestelde accountantsverklaringen 

zijn, dan zal de geschillencommissie als bedoeld in randnummers 93 tot en met 95 

een definitief oordeel moeten geven. Indien de geschillencommissie vaststelt dat 
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voornoemde principe niet correct is toegepast komen de kosten voor de accountant 

en de geschillencommissie voor rekening van NS Reizigers. In dat geval zal NS 

Reizigers het tarief corrigeren. Indien de uitkomst van het onderzoek is dat het 

principe wel juist is toegepast, dan komen bedoelde kosten voor rekening van de 

Afnemer. Afnemers kunnen de toetsing door een onafhankelijke accountant ook 

gezamenlijk doen.  

 

(viii) Bij de vaststelling van de tarieven voor 2014 en de dienstregelingsjaren daarna zal 

NS Reizigers bij afwijkingen ten opzichte van de tarieven van het voorafgaande jaar 

en/of de geprognosticeerde tariefontwikkeling van Bijlage 2 ten nadele van Afnemers 

een gemotiveerde verantwoording verstrekken aan alle Afnemers van de 

Dienstverlening, waarin NS Reizigers uitleg geeft hoe voor het betreffende 

dienstregelingsjaar invulling is gegeven aan het uitgangspunt dat alleen 

Exploitatiekosten tot uitdrukking komen in het tarief.  

 

82. Geschillen over de inhoud en/of naleving van de verplichtingen van NS Reizigers in deze 

paragraaf kunnen worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie zoals voorzien 

in de randnummers 93 tot en met 95, of aan de NMa die te allen tijde al naargelang de aard en 

omvang van het geschil kan beslissen dat het geschil zich meer leent voor beslechting door de 

onafhankelijke geschillencommissie.  

Kwaliteit van de Dienstverlening 

 

83. NS Reizigers zal de door Afnemers gecontracteerde Dienstverlening op non-

discriminatoire wijze uitvoeren. Deze verplichting houdt in dat NS Reizigers de Dienstverlening 

op kwalitatief gelijke wijze uitvoert voor alle Afnemers en voor de NS Groep, tenzij op verzoek van 

een individuele Afnemer afwijkende afspraken zijn gemaakt. 

84. In het kader van de in randnummer 83 genoemde verplichting zal NS Reizigers ervoor 

zorg dragen dat de kwaliteit van de Dienstverlening maandelijks wordt beoordeeld aan de hand 

van kwaliteitsindicatoren (KPI's) met behulp van het kwaliteitsmeetsysteem (KMS) van InfoPlus. 

NS Reizigers hanteert daarbij ten minste dezelfde KPI's als ProRail, en gebruikt dezelfde normen 

en meetsystematiek. Deze kwaliteitsindicatoren meten de juistheid en de tijdigheid van 

vertragingsinformatie en vertrekspoorinformatie door middel van een 100% analyse van de 

gerealiseerde berichten uit InfoPlus. Zie voor een toelichting Bijlage 3 die onderdeel uitmaakt van 

de wijziging van de melding. 
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85. NS Reizigers zal ervoor zorg dragen dat maandelijks gerapporteerd zal worden over de 

kwaliteit van de Dienstverlening door middel van een rapportage uit het KMS.  

 

Kwaliteitsrapportages van alle Afnemers en van de NS Groep, zullen door het DCRI (zie hierna in 

randnummer 92d)) integraal beschikbaar worden gesteld aan alle Afnemers en aan de NS Groep. 

Dit betekent dat alle Afnemers inzicht krijgen in de kwaliteit van de Dienstverlening die door NS 

Reizigers is geleverd aan alle Afnemers en aan de NS Groep. Ter illustratie is in Bijlage 4 een 

voorbeeld opgenomen van een KMS-rapportage. 

86. NS Reizigers zal ervoor zorg dragen dat een onafhankelijke partij de gegevens verzamelt 

en de benodigde analyses uitvoert ten behoeve van de rapportages uit KMS als genoemd in 

randnummer 84. NS Reizigers zal er voorts voor zorgdragen dat deze onafhankelijke partij in 

staat is om de juistheid van de gegevens in KMS te controleren:  

(i) Direct na voltooiing van de voorgenomen concentratie zal ProRail tijdelijk optreden 

als voornoemde onafhankelijke partij. 

(ii) ProRail zal op een zo kort mogelijke termijn na de voltooiing van de voorgenomen 

concentratie, na consultatie van alle Afnemers in DCRI-verband, deze tijdelijke taak 

overdragen aan een andere, door de NMa vooraf schriftelijk goedgekeurde 

onafhankelijke partij. 

 

87. De door de onafhankelijke partij opgestelde rapportages zullen integraal beschikbaar 

worden gesteld aan alle Afnemers en aan de NS Groep in overeenstemming met het bepaalde in 

randnummers 85 en 92d). 

88. Indien uit de kwaliteitsrapportages volgt dat de relatieve kwaliteit van de Dienstverlening 

die is geleverd aan een individuele Afnemer gedurende een periode van zes maanden gemiddeld 

genomen meer dan 10%-punt lager is dan de relatieve kwaliteit van de Dienstverlening die 

geleverd is aan de NS Groep, dan zal NS Reizigers de betreffende Afnemer een vergoeding 

betalen ter hoogte van 25% van het tarief dat deze Afnemer op grond van de 

reisinformatieovereenkomst in die zes maanden aan NS Reizigers heeft betaald. Tevens zal NS 

Reizigers onverwijld passende maatregelen treffen om de kwaliteit voor de betreffende Afnemer 

op niveau te brengen. 

89. Geschillen over de inhoud en/of de naleving van de verplichtingen van NS Reizigers in 

deze paragraaf kunnen worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie zoals 

voorzien in randnummers 93 tot en met 95.  
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Geen toegang NS Reizigers tot bedrijfsvertrouwelijke informatie Afnemers (o.a. Jaarplan 

Materieel) 

 

90. Gegevens die volgens een Afnemer bedrijfsvertrouwelijk en niet noodzakelijk zijn voor de 

Dienstverlening, waaronder in ieder geval gegevens uit Jaarplan Materieel, zullen op het eerste 

verzoek van de betreffende Afnemer worden uitgesloten van InfoPlus, in welk geval deze 

gegevens niet langer door ProRail in het kader van de Dienstverlening aan NS Reizigers zullen 

worden geleverd. 

91. Geschillen over de inhoud en/of de naleving van de verplichtingen van NS Reizigers in 

deze paragraaf kunnen worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie zoals 

voorzien in de randnummers 93 tot en met 95.  

Transparantie over Dienstverlening 

 

92. NS Reizigers zal mede om de controle achteraf op het naleven van de in dit voorstel 

genoemde verplichting te vergemakkelijken een afdeling Diensten Centrum Reisinformatie (het 

"DCRI") instellen. In dat kader zal NS Reizigers het volgende DCRI-model naleven (het "DCRI-

model"): 

Het DCRI 

 

a) Het DCRI zal verantwoordelijk zijn voor het beheer van de 

reisinformatieovereenkomsten met Afnemers en de NS Groep en het rapporteren over 

de kwaliteit en de kosten van de Dienstverlening.  

 

b) Het DCRI zal bestaan uit een beperkt aantal medewerkers van NS Reizigers. 

 

Overlegstructuur 

 

c) Het DCRI zal ieder kwartaal een overleg organiseren met alle Afnemers over de 

ontwikkeling, kwaliteit en de kosten van de Dienstverlening. De uitnodiging en de 

agenda voor het kwartaaloverleg worden ten minste drie weken voor het overleg door het 

DCRI verstuurd aan de directie van de Afnemers.  

 

d) Het DCRI legt steeds in het eerste kwartaaloverleg van het lopende jaar verantwoording 

af over de financiën van het voorgaande kalenderjaar door het rapporteren van de door 

de accountant goedgekeurde winst- en verliesrekening betreffende de Dienstverlening.  
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e) Het DCRI legt steeds in het eerste kwartaaloverleg van het lopende jaar verantwoording 

af aan de individuele Afnemers over de kwaliteit van de Dienstverlening van het 

voorgaande kalenderjaar, zoals vastgelegd in de overeengekomen 

reisinformatieovereenkomsten, door middel van kwaliteitsrapportages uit KMS. 

 

f) Het DCRI stelt steeds op 1 november van het lopende jaar de prognose voor de 

Exploitatiekosten voor het daaropvolgende dienstregelingsjaar ter beschikking aan de 

Afnemers. 

 

g) Het DCRI en de Afnemers zullen steeds in het laatste kwartaaloverleg van het lopende 

jaar gezamenlijk vaststellen welke functionele ontwikkelingen ten aanzien van de 

Dienstverlening in het daaropvolgende dienstregelingsjaar gewenst zijn en welk 

investeringsbudget hiervoor beschikbaar is. Indien geen overeenstemming bestaat over 

de gewenste functionele ontwikkeling, kunnen een of meerdere Afnemer(s) NS Reizigers 

verzoeken om een bepaalde functionaliteit alsnog te ontwikkelen (zoals voorzien in 

randnummer 81(vi)). In deze situatie komen de voordelen van de functionaliteit alleen 

ten goede aan de betreffende Afnemer(s) en worden de kosten voor die functionaliteit 

toegerekend aan de Afnemers die voordeel hebben bij deze functionaliteit op basis van 

de hiervoor beschreven kostenverdeelsleutel.  

 

h) Het DCRI en de Afnemers zullen gezamenlijk vaststellen of aanpassingen van de 

kwaliteitsindicatoren en / of verdere ontwikkeling gewenst zijn van de 

kwaliteitsrapportages uit het KMS systeem dat wordt beheerd door een onafhankelijke 

derde en op welke wijze aan deze wens tegemoet kan worden gekomen.  

 

i) Het kwartaaloverleg tussen het DCRI en de afnemers van de Dienstverlening wordt 

genotuleerd. Deze notulen worden gearchiveerd en worden ter beschikking gehouden 

van de NMa. 

 

j) Nieuwe Afnemers krijgen automatisch toegang tot het DCRI en worden automatisch 

uitgenodigd voor het kwartaaloverleg op het moment dat zij Afnemer worden.  

 

Procedure voor wijziging DCRI-model 

 

k) Het DCRI-model zoals opgenomen in dit voorstel kan slechts worden gewijzigd na 

schriftelijke goedkeuring van alle Afnemers vertegenwoordigd in het DCRI 

kwartaaloverleg. Het DCRI zal ervoor zorgdragen dat de NMa zo spoedig mogelijk een 

kopie ontvangt van het aangepaste DCRI-model.  
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l) Indien de Afnemers niet instemmen met een wijziging van het DCRI-model, dan zal het 

DCRI de voorgenomen wijziging ter beoordeling voorleggen aan de 

Geschillencommissie.  

 

m) Eventuele wijzigingen in het DCRI-model zullen geen afbreuk doen aan de 

(controleerbaarheid van de) non-discriminatieverplichtingen in dit voorstel.  
 

Geschillenregeling 

93. NS Reizigers zal zich inspannen om geschillen die ontstaan in verband met de inhoud 

en/of naleving van een of meerdere verplichtingen van NS Reizigers in dit voorstel of in verband 

met de inhoud en/of naleving van de reisinformatieovereenkomst in onderling overleg met de 

betreffende Personenvervoerder op te lossen. 

94. In het geval van geschillen niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, kunnen 

Personenvervoerders zich wenden tot een onafhankelijke geschillencommissie. Deze 

geschillencommissie wordt ad hoc door de partijen samengesteld, waarbij iedere partij bevoegd 

zal zijn één onafhankelijke arbiter aan te stellen. De door partijen aangewezen arbiters zullen 

gezamenlijk nog één neutrale arbiter aanwijzen. De geschilbeslechting zal leiden tot een finale 

beslechting van het geschil en plaatsvinden volgens de regels zoals opgenomen in Bijlage 5. Deze 

bijlage maakt integraal onderdeel uit van dit voorstel. Indien één of meerdere 

Personenvervoerders een geschil aanhangig maken bij de geschillencommissie, dan zal NS 

Reizigers de NMa daarvan op de hoogte stellen. 

95. NS Reizigers zal alle Personenvervoerders die een verzoek indienen tot toegang tot de 

Dienstverlening een overeenkomst sturen waarin NS Reizigers en de betreffende 

Personenvervoerder de in randnummer 93 genoemde geschillenregeling overeenkomen. NS 

Reizigers en de betreffende Personenvervoerder zullen na ondertekening van deze arbitrage-

overeenkomst de onderhandelingen over de reisinformatieovereenkomst starten. 

Beoordeling voorstel partijen  

 

96. Door het wijzigingsvoorstel wordt aan alle bestaande en toekomstige regionale 

spoorvervoerders toegang onder non-discriminatoire voorwaarden tot Reisinformatie 

gegarandeerd. Ook heeft NS Reizigers aangegeven hoe de tarieven voor Reisinformatie zullen 

worden vastgesteld en welke kosten er via het tarief in rekening kunnen worden gebracht bij 

afnemers. Ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening is vastgelegd hoe de controle op 

de kwaliteit wordt geregeld, namelijk door een onafhankelijke partij. Het voorstel voorziet verder 

in een regeling waarmee afnemers kunnen voorkomen dat NS Reizigers via Reisinformatie 

toegang zal krijgen tot hun (mogelijke) bedrijfsvertrouwelijke gegevens. Ten slotte voorziet de 

wijziging in een geschillenregeling.  
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97. Het wijzigingsvoorstel, zoals dit door partijen is ingediend, is aan concurrenten van NS 

Reizigers voorgelegd in een zogenaamde markttest. Hieronder wordt op de belangrijkste 

opmerkingen ingegaan, voor zover daarbij door marktpartijen een onderbouwing is gegeven.  

98. De vervoerders hebben ten aanzien van een eerdere versie van het wijzigingsvoorstel 

zorgen geuit ten aanzien van de kosten van Reisinformatie. Zo stelden zij vast dat naar de 

inschatting van NS Reizigers de kosten de komende jaren zullen stijgen terwijl volgens hen de 

kwaliteit juist omlaag gaat. Naar de indruk van de vervoerders zou er met de verdere uitrol van 

het systeem InfoPlus juist sprake moeten zijn van een verdere kostenbesparing. Ook waren de 

vervoerders kritisch op afzonderlijke kostenposten. Zo werd bijvoorbeeld opgemerkt dat NS 

Reizigers een te hoge WACC wilde hanteren en dat er weinig waarde kan worden gehecht aan de 

accountantsverklaring, omdat  hierin uitsluitend de juistheid van gegevens wordt gecontroleerd 

en niet de rechtmatigheid. De vervoerders gaven aan dat zij de hogere kosten die na de 

concentratie op hen afkomen op grond van concessievoorwaarden niet kunnen doorberekenen 

aan de reizigers, terwijl NS Reizigers die mogelijkheid wel heeft. Ook werd opgemerkt dat de 

kostenverdeelsleutel de regionale vervoerders benadeelt omdat daarmee geen rekening wordt 

gehouden met het soort trein en/of station. 

99. De NMa is van oordeel dat met de thans voorgestelde wijzigingen voldoende is 

vastgelegd welke kosten kunnen worden doorberekend, en dat daarbij nog enige flexibiliteit 

bestaat voor NS Reizigers om kosten door te berekenen voor investeringen in het systeem 

InfoPlus om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Het tarief van Reisinformatie kan 

volgens het wijzigingsvoorstel alleen bestaan uit vooraf benoemde en daadwerkelijk gemaakte 

kosten ten behoeve van de dienstverlening, en die in sommige gevallen gemaximeerd zijn. 

Daarbij wordt aangesloten bij de systematiek die ProRail op dit moment hanteert. Kosten voor 

investeringen in extra functionaliteiten van het systeem InfoPlus zullen aan vervoerders worden 

doorberekend naar rato van het door hen behaalde voordeel. Naar aanleiding van de bezwaren 

van concurrenten over de te hanteren WACC zijn de door te berekenen financieringskosten op dit 

moment nog niet vastgelegd. Financieringskosten voor het systeem InfoPlus worden door NS 

Reizigers niet aan afnemers in rekening gebracht. Op een later tijdstip, wanneer NS Reizigers een 

omvangrijke investering doet ten behoeve van Reisinformatie, zal het percentage in rekening te 

brengen financieringskosten ter goedkeuring worden voorgelegd aan de NMa. Het feit dat NS 

Reizigers kosten mogelijk wel kan doorberekenen aan reizigers en andere spoorvervoerders niet, 

is geen gevolg van de concentratie. Gezien het vorenstaande is de wijze waarop het tarief voor 

Reisinformatie tot stand komt naar het oordeel van de NMa voldoende vastgelegd en met 

waarborgen omkleed, zodat de zorgen van concurrenten ten aanzien van het tarief niet langer 

gegrond zijn. 

100. Voor wat betreft de vrees van concurrenten voor een algehele verslechtering van de 

kwaliteit van de dienstverlening merkt de NMa op dat deze niet voldoende aannemelijk is 
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gemaakt, en dat het wijzigingsvoorstel voorziet in waarborgen tegen een verslechtering van de 

kwaliteit van de dienstverlening aan concurrenten. Deze waarborgen bestaan allereerst uit een 

onafhankelijke controle op de kwaliteit (eerst door ProRail, later door een onafhankelijk derde), 

en ten tweede in een sanctiemechanisme als de toegezegde kwaliteit niet wordt geleverd.   

101. De Raad heeft gezien het vorenstaande reden om aan te nemen dat met de wijziging van 

de melding de in de punten 35 tot en met 60 geïdentificeerde mogelijke mededingingsproblemen 

op de (mogelijke) nationale markt voor (betwistbaar) openbaar personenvervoer per spoor zijn 

weggenomen. Hetzelfde geldt voor markten die ruimer zijn dan de hiervoor genoemde, en waar 

het spoorvervoer onderdeel van uitmaakt. Eveneens geldt hetzelfde voor markten die geografisch 

kleiner zijn, en die in deze kleinere geografische markten spoorvervoer omvatten.  

VI. CONCLUSIE  

102. Na onderzoek van deze melding is de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen dat de gemelde operatie binnen de 

werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde 

concentratietoezicht. Hij heeft, na de wijziging van de melding zoals hiervoor beschreven in 

punten 62 tot en met 95, geen reden om aan te nemen dat die concentratie de daadwerkelijke 

mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zou kunnen 

belemmeren.  

103. Gelet op het bovenstaande deelt de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit mede dat voor het tot stand brengen van de concentratie waarop de 

melding betrekking heeft geen vergunning is vereist. 
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