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Meten in de Trein

1 Inleiding
Deze rapportage van bevindingen is het resultaat van een onderzoek in het kader van toezicht1 van
de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) naar het systeem Meten in de Trein (MidT) en de
opbrengstenverdeling door NS Reizigers B.V. (NS).2 MidT is een systeem waarmee
steekproefsgewijs metingen worden verricht om het aantal treinreizigers per kaartsoort vast te
stellen. De resultaten van deze metingen worden geëxtrapoleerd om zodoende de omvang van
reizigerskilometers per baanvak te kunnen bepalen en vervolgens opbrengsten te verdelen. Op
basis van dit systeem worden de opbrengsten van verschillende kaarsoorten door NS verdeeld
tussen NS en decentrale spoorvervoerders Arriva, Connexxion, Syntus en Veolia.

Het onderzoek van de NMa vindt zijn oorsprong in een brief van 17 november 2008 van de
Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN)3, waarvan Arriva, Veolia, Connexxion en Syntus lid
zijn. In het kader van dit onderzoek zijn enkele gesprekken gevoerd tussen NS en de NMa. Hierbij
rees de vraag of NS het systeem MidT op correcte wijze had toegepast. Om hiervan zeker te zijn
heeft NS in 2010 een onderzoek naar de toepassing van de methode voor opbrengstverdeling laten
uitvoeren door KPMG.4 In dit onderzoek stelt KPMG vast dat het systeem MidT en de methode
voor opbrengstenverdeling door NS juist was toegepast tijdens de onderzochte periode. Met dit
onderzoek bleef in ieder geval de vraag onbeantwoord of het systeem MidT en de methode van

1

De term “onderzoek” wordt in deze rapportage niet gebruikt in de formele zin des woords, namelijk waar de NMa een
redelijk vermoeden van overtreding van een wettelijke bepaling heeft. Het rapport is gebaseerd op toezichtshandelingen
van de NMa op grond van titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover de NMa belast is met het toezicht op de
naleving van hetgeen bij of krachtens de Mededingingswet en/of de Spoorwegwet bepaalde.
2 Deze rapportage van bevindingen is geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Waar in het
voorliggende rapport wordt gesproken van ‘onderzoek’, is telkens onderzoek als toezichtshandeling bedoeld.
3 Dossiernummer 6573_6/1.
4 Rapport van KPMG, rapport van feitelijke bevindingen inzake de Meten in de Trein methodiek 2009, 17 september 2010,
dossiernummer 6573_1/21.
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opbrengstenverdeling tot statistisch valide uitkomsten leidt. Deze vraag staat in de voorliggende
rapportage van bevindingen onderzoek centraal.
Reden voor de NMa om te onderzoeken of MidT een valide systeem is voor de verdeling van
opbrengsten, is de hoogst ongebruikelijke situatie dat een onderneming opbrengsten verdeelt over
haar (potentiële) concurrenten.5 Het bepalen van het afzetvolume (c.q. het tellen van passagiers) en
het verkrijgen van opbrengsten zijn essentieel voor de levensvatbaarheid van ondernemingen en
hun concurrentievermogen. Deze informatie is doorgaans vertrouwelijk. Daarom ligt het in beginsel
niet in de rede dat een (potentiële) concurrent het verrichten van deze activiteiten voor zijn rekening
neemt. Hierin schuilt een structureel risico op belangenverstrengeling.
Met het onderzoek is nagegaan of het systeem MidT en de methode van opbrengstenverdeling tot
statistisch valide uitkomsten leidt en of het tot een systematische vertekening van de
kaartopbrengsten in het voordeel van NS leidt. Het onderzoek van de NMa richt zich specifiek op
onderdelen van MidT die het risico op strategisch gedrag in zich hebben. Deze onderdelen zijn de
wijze van tellen en schatten van aantallen reizigers (het meten zelf) en het toedelen van reizigers
aan treinseries op basis van aannames (door middel van de applicatie TRANS).
2

Afbakening en verloop van het onderzoek

2.1 Afbakening van het onderzoek
Op basis van de beschikbare informatie heeft de NMa onderzocht of het systeem MidT en de
methode van opbrengstenverdeling tot statistisch valide uitkomsten leidt. Dit houdt in dat de NMa
niet heeft onderzocht of er in de praktijk aan de zijde van NS concrete gedragingen hebben
plaatsgevonden die hebben geleid tot mogelijke incorrecte toepassing van het systeem of mogelijke
manipulatie met het systeem. Daarnaast heeft de NMa niet de daadwerkelijke verdeling van
opbrengsten in een concreet geval onderzocht.

In de brief van FMN die aanleiding gaf tot nader onderzoek werden meerdere onderwerpen rond de
verplichte acceptatie van kaartsoorten vermeld. De NMa hecht eraan om op te merken dat de NMa
de volgende aspecten rond de acceptatie en distributie van kaartsoorten en opbrengstverdeling
uitdrukkelijk niet in haar onderzoek heeft betrokken:
•

in hoeverre de uitvoering van de daadwerkelijke verdeling van opbrengsten door NS juist is
geschied

5

In Nederland is op een aantal decentrale lijnen sprake van concurrentie om het spoor door middel van aanbestedingen
van concessies voor het verzorgen van personenvervoer per trein. Het verzorgen van personenvervoer per trein op het
hoofdrailnet staat niet open voor concurrentie. De concessie voor het hoofdrailnet is onderhands gegund aan NS tot 2015.
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•
•
•
•

in hoeverre eventuele aanpassingen van variabelen uit MidT en/of TRANS door NS hebben
plaatsgevonden 6
de vergoeding die decentrale vervoerders aan NS moeten betalen voor het uitvoeren van
metingen en het voeren van kaartsoorten van NS
de vergoeding voor de distributie van NS kaartsoorten (en kaartautomaten) die decentrale
vervoerders aan NS verschuldigd zijn
in hoeverre de opbrengstverdeling uit bijzondere kaartsoorten waarvan de opbrengsten
niet middels MidT worden verdeeld correct is geschied.

De NMa heeft MidT zoals door NS gepresenteerd, in het onderzoek als een statisch gegeven
beschouwd. Daarbij heeft de NMa niet beoordeeld hoe medewerkers van NS het systeem MidT in
de dagelijkse praktijk hebben toegepast om tot de opbrengstenverdeling per vervoerder te komen.
2.2 Verloop van het onderzoek
Op 17 november 2008 heeft de NMa een brief van Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN)
ontvangen7 met daarin een weergave van de problematiek die de decentrale vervoerders
constateren ten aanzien van de systematiek MidT. Op basis daarvan hebben gesprekken met de
vervoerders plaatsgevonden en hebben Arriva, Connexxion en Veolia op verzoek van de NMa
schriftelijke informatie geleverd.8

Na gesprekken tussen de NMa en NS heeft NS in 2010 een onderzoek naar de toepassing van de
methode voor opbrengstverdeling laten uitvoeren door KPMG. Op 24 september 2010 heeft de
NMa het rapport van KPMG van NS ontvangen.9 Op 16 december 2010 heeft een gesprek tussen de
NMa en NS over het rapport van KPMG plaatsgevonden.
Na het voornoemde gesprek bleef voor de NMa met name de vraag onbeantwoord of het systeem
MidT en de methode van opbrengstenverdeling tot statistisch valide uitkomsten leidt. Het rapport
van KPMG gaf geen antwoord op deze vraag, daar het onderzoek van KPMG slechts op de
toepassing van de methode was gericht. Om hierin meer inzicht te krijgen heeft de NMa schriftelijk
nadere informatie bij NS opgevraagd.10 Hierbij is NS meerdere malen in de gelegenheid gesteld om
informatie en onderbouwende documenten, zoals onderzoeksrapporten, ten aanzien van de
nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het systeem MidT aan de NMa te overleggen. NS heeft op
6 De NMa gaat er hiermee van uit dat de variabelen die NS heeft verstrekt altijd ongewijzigd zijn gebleven en op dezelfde

wijze zijn toegepast.

7 Dossiernummer 6573_6/1.

8 Dossiernummer 6573_1/5.B1075.
9 Dossiernummer 6573_1/21.
10

Per brief d.d. 24 augustus 2011, dossiernummer 103893/1, d.d. 5 december 2011, dossiernummer 103893/6 en d.d. 2
maart 2012, dossiernummer 103893/22.
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deze verzoeken schriftelijk gereageerd.11 Aanvullend heeft NS mondelinge informatie verstrekt aan
de NMa.12
Hierbij dient te worden opgemerkt dat de NMa ondanks herhaald verzoek daartoe geen integrale
beschrijving van het systeem MidT heeft gekregen van NS. Volgens NS is een dergelijke integrale
beschrijving niet voorhanden. Als gevolg daarvan heeft de NMa slechts inzicht gekregen in de
algemene principes van telling en opbrengstverdeling, zoals de variabelen die daarvoor worden
gebruikt door NS.
3 Juridische achtergrond
De decentrale spoorvervoerders Arriva, Connexxion, Syntus en Veolia zijn direct of indirect juridisch
verplicht om deel te nemen aan het systeem MidT. Voor sommige kaartsoorten vloeit hun
deelname voort uit de wens om bepaalde vervoerbewijzen te accepteren, zoals de ovstudentenkaart.13 Voor andere kaartsoorten, met name uit het NS-kaartsoortassortiment, zijn zij via
hun concessies verplicht om deel te nemen aan MidT. Hieronder is weergegeven in hoeverre de
acceptatie van bepaalde kaartsoorten juridisch verplicht is voor de decentrale spoorvervoerders.

In artikel 32a van de Wet Personenvervoer 2000 (Wp2000) is voorgeschreven dat de regeling van
integratie van vervoerbewijzen via concessies voor het verzorgen van openbaar vervoer moet
worden geregeld. Artikel 32a van Wp2000 luidt:
Artikel 32a
Onverminderd artikel 32 bevat een concessie voor openbaar vervoer voorschriften tot
regeling van de integratie van vervoerbewijzen in het openbaar vervoer.
Volgens de Memorie van Toelichting14 bij het wetsvoorstel waarin de opname van artikel 32a
Wp2000 is geregeld, heeft de wetgever met de introductie van deze bepaling beoogd om een
beperkte mate van uniformiteit van verschillende bewijzen voor het verzorgen van openbaar vervoer
te introduceren. Specifiek voor het openbaar vervoer per spoor vermeldt de Memorie van
Toelichting het volgende:
“In de overgangsfase tot een volledige implementatie van het elektronisch betalen doen de
regionale overheden er verstandig aan om – naast de kaartintegratie met het hoofdrailnet –
tevens een vorm van kaartintegratie te bewerkstelligen tussen het regionaal spoorvervoer dat
11

Per brief d.d. 14 oktober 2011, dossiernummer kenmerk 103893/5, d.d. 6 januari 2012, dossiernummer 103893/7 en d.d.
23 maart 2012, dossiernummer 103893/23. Aanvullende bijlagen zijn per e-mail aan de NMa toegestuurd d.d. 12 december
2011, dossiernummer 103893/15.
12 Gesprek d.d. 21 februari, verslag dossiernummer 103863/23.
13 Met uitzondering van Veolia: infra.
14 Tweede Kamer, vergaderjaar 1999–2000, 27 216, nr. 3, p. 18-19.
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onder hun verantwoordelijkheid valt en het overige regionale vervoer. Dat kan door het invoeren
van een aparte kaartsoort die in de desbetreffende regio in trein en bus geldig is, maar ook door
de strippenkaart toe te laten in de regionale trein. Dit zal voor het regionaal spoorvervoer niet
verplicht worden opgelegd, maar de regionale overheid kan zelf besluiten om het Nationaal
Tarief Systeem op het regionaal spoorvervoer van toepassing te verklaren.
Het vorenstaande betekent tot 2002 (het voorziene tijdstip van invoering van de chipkaart)
weliswaar geen uniformiteit in de kaarten maar wel:
– kaartintegratie op het gehele spoorwegnet doordat de vervoerbewijzen van NS
Reizigers b.v. ook geldig worden verklaard op de trajecten van de gedecentraliseerde
treindiensten;
– de mogelijkheid voor kaartintegratie binnen het totale regionale openbaar vervoer.
Het streven is vanaf 2002 via concessievoorschriften de kaartintegratie te waarborgen door de
invoering van één vervoerbewijs in de vorm van een chipkaart, waarmee in de hele keten van het
spoorvervoer en het stads- en streekvervoer zal kunnen worden gereisd. De regeling van de
kaartintegratie is randvoorwaarde voor een concessieverlening. In artikel 32a is dan ook de
regeling van de integratie van vervoerbewijzen in het openbaar vervoer per trein als een verplicht
onderdeel van de concessie voor het openbaar vervoer per trein voorgeschreven.”

De decentrale overheden waarnaar in deze passage verwezen wordt, hebben in de door hen
gegunde concessies voor regionaal personenvervoer per trein dan ook bepalingen opgenomen om
te voldoen aan artikel 32a Wp2000. Hiertoe bevatten de concessies de verplichting om
vervoerbewijzen van NS te accepteren. In bijlage 1 staan per concessie en vervoerder de
concessiebepalingen weergegeven die de acceptatie van NS-kaartsoorten regelen.
Voor alle decentrale vervoerders geldt dat zij door acceptatie van hun huidige concessies de
verplichting op zich hebben genomen om in ieder geval alle NS-kaartsoorten te accepteren. De
verdeling van de opbrengsten uit deze kaartsoorten is gebaseerd op metingen en verdeelsleutels
van het systeem MidT. Hiertoe zijn decentrale vervoerders, al dan niet verplicht vanuit hun
concessies, overeenkomsten met NS aangegaan. Voor Veolia geldt dat haar beide concessies
expliciet bepalen dat zij dient deel te nemen aan een systeem voor verdeling van opbrengsten uit de
kaartsoorten uit het assortiment van NS. In de praktijk zijn de decentrale vervoerders hierdoor voor
een aanzienlijk deel van hun opbrengsten afhankelijk van NS.
Onder artikel 32a van de Wp2000 valt niet de verplichte acceptatie van de ov-studentenkaart.
Specifiek voor Veolia geldt dat haar concessies haar verplichten tot het accepteren van de ovstudentenkaart. Voor de overige vervoerders geldt dat zij de verplichting tot acceptatie van de ovstudentenkaart zijn aangegaan met het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
(ministerie van OC&W). Voor de ov-studentenkaart gold dat de verdeling van opbrengsten die het
ministerie van OC&W daarvoor beschikbaar stelt, gebeurde op basis van MidT. De vergoeding die
het ministerie van OC&W voor het “spoordeel” van de ov-studentenkaart ter beschikking stelt, werd
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tot en met de realisatie van 2010 uitgekeerd aan NS en vervolgens verdeeld volgens het systeem
MidT.
In 2011 heeft de Vereniging Regionale Spoorvervoerders (VRS) als vertegenwoordiger van de
decentrale vervoerders Arriva, Connexxion, Syntus en Veolia aangegeven dat zij de overeenkomst
voor de verdeling van de ov-studentenkaartgelden op basis van MidT voorwaardelijk opzegt. Bij
gesprekken met het ministerie van OC&W over de verdeling van de ov-studentenkaartgelden voor
2011 waren NS en VRS separaat vertegenwoordigd. Het voorstel van VRS was om in plaats van de
verdeelsystematiek op basis van MidT uit te gaan van het systeem uit het zogenaamde NEA
onderzoek.15 NS en VRS zijn in gesprek over alternatieven voor het NEA onderzoek of aanvulleden
criteria op het NEA onderzoek, zodat dit gebruikt kan worden voor de verdeling van de ovstudentenkaartgelden vanaf 2012.
4

Beschrijving Meten in de Trein en opbrengstenverdeling

4.1 Achtergronden
Het systeem MidT is door NS ontwikkeld en wordt sinds het midden van de jaren ’90 toegepast om
het aantal reizigerskilometers en een verdeelsleutel voor opbrengsten per treinserie te bepalen. NS
had dit systeem oorspronkelijk ontworpen om per treinserie het aantal passagiers te kunnen meten
voor interne bedrijfsdoeleinden. Later is MidT ook gebruikt voor de bepaling van de
overheidsbijdragen voor het verzorgen van vervoer op decentrale lijnen (de zgn.
contractsectorlijnen). In 1998 kreeg NoordNed enkele noordelijke decentrale treinconcessies
gegund. Vanaf dat moment is MidT ook gebruikt om treinpassagiers en kaartsoorten te tellen en
aan de hand van deze tellingen de opbrengsten uit verschillende kaartsoorten te verdelen over
spoorvervoerders.
4.2 Werking Meten in de Trein en opbrengstenverdeling
NS en de decentrale vervoerders zijn voor de uitvoering van MidT overeenkomsten aangegaan. Uit
de overeenkomsten volgt voor NS de verplichting tot het (laten) meten van passagiers in de treinen
van de decentrale personenvervoerders en het verdelen van opbrengsten op basis van de uitkomst
van de passagierstellingen tegen betaling van een vergoeding door de decentrale vervoerders.

NS verdeelt op basis van de “specifieke overeenkomst Meten in de Trein” over alle vervoerders de
opbrengsten uit de volgende kaartsoorten:
• trajectgebonden vervoerbewijzen (enkele reizen, retours en trajectabonnementen)
• niet-trajectgebonden vervoerbewijzen (netkaarten en internationale vervoerbewijzen)
• studenten ov-kaart
15

Het NEA onderzoek wordt al enkele jaren gebruikt voor de verdelingen van de ov-studentkaartgelden tussen aanbieders
van andere vormen van openbaarvervoer (bus, tram metro).
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•
•

voordeelurenabonnement
honden- en fietskaarten

Door middel van MidT worden steekproefsgewijs passagierstellingen verricht in treinstellen. De
resultaten van deze tellingen worden vervolgens bewerkt om zodoende de omvang van
reizigerskilometers en opbrengsten te bepalen. Op basis van dit systeem worden de opbrengsten
uit de verkoop van verschillende vervoerbewijzen voor de trein door NS over NS en decentrale
vervoerders verdeeld.
Het doel van de huidige wijze waarop MidT wordt gebruikt, is primair het berekenen van
reizigerskilometers per treinserie per kaartsoort. Op basis van deze informatie worden vervolgens
opbrengsten uit verschillende kaartsoorten per reizigerskilometer toegedeeld aan kaartsoorten op
treinserieniveau.16 Om hiertoe te komen worden eerst een aantal tussenstappen gezet, die
hieronder verder worden beschreven, voor zover deze bekend zijn bij de NMa. De NMa heeft zich in
de onderstaande beschrijving van MidT gebaseerd op de door NS overlegde informatie. De NMa
kan niet vaststellen of deze informatie een volledig en juist overzicht oplevert. In figuur 1 staat het
systeem MidT en de methode voor opbrengstenverdeling schematisch en op hoofdlijnen
weergegeven.17

16 Met een treinserie wordt een treinverbinding tussen een begin- en een eindstation bedoeld.

17 De beschrijving van Meten in de Trein en de opbrengstenverdeling volgt uit de presentatie ‘Meten in de Trein, NSR FC

9201’ en presentatie ‘TRANS voor MidT, Toedelen Reizigers aan Netwerk Systemen’ uit bijlage 2 van de brief van NS met
kenmerk 103893/23. Volgens NS zijn presentaties gegeven aan de decentrale vervoerders Arriva, Connexxion, Syntus en
Veolia.
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Figuur 1
Schematische weergave van MidT en opbrengstenverdeling

Stap 1

MidT steekproef van reizigers
• registratie kaartsoort
• registratie datum en tijdstip
• registratie baanvak
• registratie treinnummer
• registratie aantal bakken steekproef/
aantal bakken trein

Opgehoogde steekproef van reizigers
• per kaartsoort
• per periode
• per baanvak
• per treinserie/vervoerder

Zitplaatscapaciteit per treinserie uit
logistieke jaarplannen
• voor dagsoort
• voor periode
• voor baanvak
Aantal verkochte vervoersbewijzen uit
NSC/NSR Financiën
• voor ERET
• per herkomst/bestemming

Stap 2

Aantal reizen uit TRANS
• voor ERET
• per baanvak

Stap 3

Aantal reizen en reiskilometers
• per kaartsoort
• per periode
• per baanvak
• per treinserie/vervoerder

Stap 4

Opbrengsten uit TRANS
• voor ERET en trajectkaarten
• per baanvak

Opbrengsten uit NSC/NSR Financiën
• voor ERET en trajectkaarten
• per herkomst/bestemming

Stap 5

Opbrengsten
• per kaartsoort
• per periode
• per baanvak
• per treinserie/vervoerder

Opbrengsten uit NSC/NSR Financiën
• voor netkaarten
• vastrecht opbrengsten (geen vvb)

Bron: presentatie ‘Meten in de Trein, NSR FC 9201’, bewerking NMa.
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4.2.1 Stap 1: opgehoogde steekproef van reizigers
De eerste handeling in de steekproef wordt gevormd door de daadwerkelijke tellingen van
passagiers op baanvakniveau. Dit betekent dat er wordt geturfd gedurende de afstand tussen twee
stations. Het aantal getelde passagiers wordt opgehoogd met een ophoogfactor om tot de
gemiddelde reizigersomvang per treinserie te komen. De hiervoor benodigde informatie is
gebaseerd op de zitplaatscapaciteit per treinserie per dagsoort (dag van de week), periode (spits,
dal of weekend) en baanvak.18 Deze informatie is afkomstig uit het logistieke jaarplannen van NS en
decentrale vervoerders. De resultante van stap 1 is het opgehoogde aantal reizigers per kaartsoort
per periode per baanvak en per treinserie of vervoerder.
4.2.2 Stappen 2 en 3: bepaling van het totaal aantal reizen en reizigerskilometers
Na de eerste stap wordt bepaald wat het totale aantal reizen per baanvak is geweest. Dit wordt
gedaan aan de hand van het verkochte aantal ERET-vervoerbewijzen19 op het betreffende baanvak20.
Deze informatie wordt op totaalniveau de relatiematrix genoemd en is bezit van NSC/NSR
Financiën. Deze relatiematrix dient als input voor de applicatie TRANS.
TRANS verdeelt reizen uit een relatiematrix over lijnen en baanvakken op basis van een lijnvoering.
NS stelt dat TRANS (versie 1.0) in de tweede helft van 2000 en in de eerste helft van 2001 is
ontwikkeld door onderzoeksbureau QQQ Delft in opdracht van NS en Railned. Volgens NS is
TRANS hierna niet meer aangepast. Het toedelingsproces in TRANS bestaat uit drie stappen,
namelijk het vaststellen van de reismogelijkheden, het bepalen van het nut en het verdelen van
reizen over de reismogelijkheden.
Voor het vaststellen van de reismogelijkheden worden per station alle lijnverbindingen met
daartussen eventuele overstappen bepaald.21 ‘Onrealistische reismogelijkheden’ worden niet
meegenomen in de toedeling. Hoe reëel een reismogelijkheid is, wordt bepaald op basis van drie
criteria: reistijd, aantal overstappen en reisafstand van de reis. Hoe deze drie criteria zich tot elkaar
verhouden, is voor de NMa niet inzichtelijk gemaakt. De NMa heeft ook geen inzage gehad in de
daadwerkelijke cijfers die hiervoor worden gebruikt. Na het elimineren van onrealistische
reismogelijkheden blijven volgens NS de realistische reismogelijkheden over.
18 De informatie over dagsoort en periode wordt in de ophoging betrokken, omdat er een verschil kan zijn tussen de

omvang van de trein waarin een telling heeft plaatsgevonden en de omvang van de overige treinen in dezelfde treinserie.
De omvang van een trein kan variëren per dag en kan variëren per spits- of dalperiode.
19 ERET staat voor enkele reis en retour tickets. Dit zijn papieren treinkaartjes waarbij de herkomst en bestemming bekend
zijn.
20 Een baanvak is een spoorgedeelte tussen twee stations.
21 NS definieert een lijnverbinding als een reis of een deel van een reis die met één treinserie gemaakt kan worden zonder
overstappen. Brief van NS d.d. 27 maart 2012, dossiernummer 103893/23.
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Per reismogelijkheid wordt vervolgens bepaald wat het nut van de reis is. De vijf variabelen voor het
bepalen van het nut van een reis zijn: reistijd, aantal overstappen, tarief, beschikbaarheid en
tijdligging ten opzichte van alternatieve reismogelijkheden. Iedere variabele heeft zijn eigen weging,
oftewel waarde.
De verdeling van de reizen over de reismogelijkheden vindt plaats op basis van het bepaalde nut en
de relatiematrix. Het nut van een reismogelijkheid wordt afgezet tegen het nut van alle beschikbare
reismogelijkheden. Dit aandeel nut wordt vermenigvuldigd met het aantal reizen tussen de twee
stations. Hieruit volgen het geschatte aantal reizen per reismogelijkheid.
Het aantal ERET-reizigerskilometers en de verhouding tussen ERET enerzijds en andere (getelde)
kaartsoorten, waarvan de herkomst en bestemming niet bekend is anderzijds, is bepalend voor het
totaal aantal reizigerskilometers per kaartsoort. In combinatie met informatie over de lengte van het
gemeten baanvak wordt het gemiddelde totale aantal reizigerskilometers dat op het getelde
baanvak is afgewikkeld bepaald. Op basis van de lengte van de baanvakken waarover een treinserie
rijdt, wordt het totaal aantal reizigerskilometers per treinserie bepaald.
4.2.3 Stappen 4 en 5: bepaling van de opbrengsten
Via de applicatie TRANS worden de opbrengsten uit de verkoop van ERET-vervoerbewijzen en uit
trajectabonnementen aan baanvakken toegewezen. Hiermee worden voor deze kaartsoorten de
opbrengsten per kaartsoort, per periode, per baanvak en per treinserie of vervoerder bepaald. De
opbrengsten uit andere kaartsoorten worden toegevoegd naar rato van de ERET-kaarten en
trajectabonnementen. Hierdoor worden de totale opbrengsten per baanvak inzichtelijk. Op basis
van het aantal reizigerskilometers per treinserie worden de opbrengsten verdeeld per treinserie.
Voor de studentenov-jaarkaart, netabonnementen en overige kaartsoorten worden de opbrengsten
per reizigerskilometer op landelijk niveau bepaald door de inkomsten respectievelijk afkomstig van
het ministerie van OC&W en uit verkopen door NS te delen door het totaal aantal (gemeten)
treinkilometers voor de ERET-vervoerbewijzen en trajectabonnementen. Hiermee worden de
opbrengsten per kilometer per kaartsoort verkregen. Op basis van het aantal reizigerskilometers per
baanvak per treinserie voor beide kaartsoorten (stap 3) worden de opbrengsten per periode, per
baanvak en per treinserie of vervoerder berekend.
Hierna vinden nog een drietal verfijningen van de totale opbrengsten plaats:
• De verhouding tussen kaartsoorten wordt gecorrigeerd op basis van een voortschrijdend
12-maands gemiddelde.
• Er wordt gecorrigeerd voor de tariefdegressie. Dit houdt in dat niet alle kilometers gelijk
zijn geprijsd en dat geldt hoe meer kilometers een reiziger aflegt, hoe minder de reiziger
per kilometer betaalt.
• Op baanvakken waar geen eerste klas rijtuigen rijden worden de opbrengsten uit eerste
klas vervoerbewijzen gedeclasseerd tot tweede klas vervoerbewijzen.
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5

Beoordeling van Meten in de Trein

5.1 Algemeen
De NMa is niet in staat geweest om op basis van de door NS overlegde informatie het integrale
systeem MidT en de opbrengstenverdeling te beoordelen. Zoals door NS erkend, ontbreekt een
integrale beschrijving van het systeem dat wordt gebruikt voor de opbrengstenverdeling. Als gevolg
daarvan kan de NMa voor verschillende aspecten van het systeem niet vaststellen, maar ook niet
uitsluiten of deze aspecten geschikt zijn voor een statistisch valide opbrengstenverdeling. De NMa
zal zich in deze rapportage van bevindingen noodgedwongen moeten beperken tot een beoordeling
van de aspecten waar wel informatie over is overlegd door NS. De NMa zal daarnaast wel aangeven
op welke punten essentiële informatie ontbreekt en tot welke mogelijke gevolgen deze onderdelen
van het systeem kunnen leiden.

Voordat hieronder wordt overgegaan tot de weergave van de bevindingen van het onderzoek naar
MidT en de opbrengstverdeling hecht de NMa eraan om het volgende te benadrukken.
Het systeem van metingen en opbrengstverdelingen geeft niet de volledige werkelijkheid weer. De
werkelijkheid is dan ook niet bekend. De tellingen in MidT zijn steekproefsgewijs en zodoende telt
MidT niet alle treinpassagiers. Doordat het systeem een benadering is van de werkelijkheid kan het
zo zijn dat vervoerders na toepassing van het systeem meer of minder opbrengsten krijgen dan
men zou verwachten op basis van het daadwerkelijke aantal reizigers.
In een voorgaand stadium van dit onderzoek heeft Veolia de resultaten uit eigen metingen aan de
NMa overlegd.22 Dit onderzoek leidde tot andere uitkomsten dan die op basis van MidT waren
vastgesteld. De NMa kan niet beoordelen of de uitkomsten van het ene of het andere onderzoek
dichter bij de werkelijkheid liggen. De methode met de bijbehorende statistische validiteit die in het
onderzoek dat in opdracht van Veolia is toegepast, is bij de NMa niet bekend. Indien dit wel het
geval was, had de NMa beide methoden in termen van nauwkeurigheid en systematische fouten
kunnen vergelijken. Als gevolg van het ontbreken van deze informatie richt de NMa zich in dit
onderzoek op de statistische validiteit van MidT zelf.
Daarnaast heeft de NMa onderzocht of en in hoeverre het systeem MidT is aangepast vanaf het
moment van ingebruikname tot op heden. Dit is met name relevant omdat het systeem initieel niet
bedoeld was voor het verdelen van opbrengsten, maar daarvoor wel wordt gebruikt. Daarom is het
van belang om te weten of NS aanpassingen heeft gedaan om de systematiek (meer) geschikt te
maken voor opbrengstverdeling op baanvakniveau.

22

Dossiernummer 6573_2/9.
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5.2 Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van MidT
Het doel van MidT was om een schatting van het totaal aantal reizigerskilometers van houders van
niet-relatiegebonden kaartsoorten te verkrijgen en om een objectieve verdeelsleutel te verkrijgen
voor de opbrengstenverdeling per treinserie. Het systeem is sinds de ontwikkeling niet meer
fundamenteel aangepast.

Doordat er volgens NS geen integrale beschrijving van MidT aanwezig is, kan de NMa zich in de
beoordeling slechts baseren op eerdere toetsingen van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid die in
opdracht van NS zijn verricht. De onderzoeksrapporten die NS ten aanzien van de betrouwbaarheid
en nauwkeurigheid van MidT aan de NMa heeft overlegd, zijn drie rapporten van onderzoeksbureau
CQM. Het onderzoek van CQM naar de nauwkeurigheid van MidT kwam destijds voort uit de wens
van NS om de meetinspanning van MidT te verkleinen. Daaraan gekoppeld was de vraag wat dit
zou betekenen voor de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van de meetgegevens.
In 1997 heeft onderzoeksbureau CQM in opdracht van NS een onderzoek uitgevoerd naar de
nauwkeurigheid van MidT.23 In het rapport geeft CQM aan dat een steekproef per definitie zorgt
voor een zekere onnauwkeurigheid in de resultaten. De vraag is of de resultaten van de metingen
statistisch voldoende nauwkeurig en betrouwbaar zijn en daarmee sprake is van een goede manier
van opbrengstverdeling.
Uit dit rapport van CQM blijkt dat MidT een systematische vertekening bevat van de maandelijkse
omvang in reizigerskilometers van 5 à 10 procent voor niet-ERET kaarten op baanvakniveau (en op
een gedeelte van het spoorwegnet). NS doet deze bevinding in een schriftelijke reactie aan de NMa
af door te stellen dat MidT bedoeld is om reizigerskilometers per concessie op jaarniveau te
leveren.24 De NMa acht deze reactie niet afdoende om de zorg over de systematische vertekening
weg te nemen. De reden daarvoor is dat CQM in hetzelfde rapport heeft geconcludeerd dat bij
uitspraken over langere tijdvakken (per kwartaal en per jaar) de systematische vertekening zal
blijven bestaan25. Ook in het vervolgrapport van CQM26 wordt het belang van deze systematische
vertekening aangestipt en wordt geadviseerd hier nader onderzoek naar te verrichten vanwege “de
vergaande gevolgen voor alle geaggregeerde schattingen”.

23

Rapport CQM, ‘De reiziger in kaart gebracht, onderzoek naar de nauwkeurigheid van MidT’, d.d. 3 november 1997 in
opdracht van NS, dossiernummer 103893/15.
24 Brief NS d.d. 27 maart 2012, dossiernummer 103893/23.
25 Rapport CQM, ‘De reiziger in kaart gebracht, onderzoek naar de nauwkeurigheid van MidT’, d.d. 3 november 1997 in
opdracht van NS, pagina 5 en 46, dossiernummer 103893/15.
26 Rapport CQM, ‘De reiziger in kaart gebracht, onderzoek naar de nauwkeurigheid van MidT, omvang per VRONS rubriek,
opbrengst per treinserie’, d.d. 24 december 1997, pagina 2. Dossiernummer 103893/15.

12

Openbaar

Openbaar
NS heeft geen gevolg aan deze dringende aanbeveling gegeven. NS heeft aangegeven dat zij hier
achteraf gezien ook geen aanleiding toe ziet.27 De NMa is van oordeel dat NS als gevolg hiervan een
belangrijk onderdeel van MidT onvoldoende in kaart heeft weten te brengen. De afwijking van MidT
van de werkelijkheid bestaat daarom niet alleen uit de beïnvloedbare nauwkeurigheid (door het
variëren van de meetintensiteit), maar ook uit de niet-beïnvloedbare nauwkeurigheid, namelijk een
systematische vertekening. Deze vertekening doet zich bij alle vervoerders voor.
Voor zover bij de NMa bekend is, zijn de CQM rapporten en de informatie over een systematische
fout sinds 1997 niet gedeeld met decentrale vervoerders. De NMa acht deze informatie van belang
bij het aangaan van overeenkomsten over MidT tussen decentrale vervoerders en NS. De NMa wil
hierbij wel benadrukken dat de systematische vertekening niet leidt tot een strategisch voordeel bij
NS in de opbrengstenverdeling.
Verder stelt CQM vast dat de betrouwbaarheidsintervallen van schattingen zeer sterk variëren.
Afhankelijk van de kaarsoort kunnen de betrouwbaarheidsintervallen per baanvak oplopen tot
ongeveer 100 procent, oftewel zeer onbetrouwbaar. NS herkent deze bevinding en geeft aan dat
indien men het betreffende betrouwbaarheidsinterval wil verlagen een aanzienlijke verhoging van de
meetintensiteit nodig is en dat hier aanzienlijke kosten aan verbonden zijn. NS voegt hieraan toe
dat zij met een ‘disclaimer’ bij de maandelijks opbrengstcijfers voor decentrale vervoerders
aangeeft dat MidT niet is bedoeld om in detail te gebruiken. NS stelt dat de uitkomsten op
jaarniveau per concessie statistisch voldoende nauwkeurig zijn, mede doordat gebruik wordt
gemaakt van een voortschrijdend gemiddelde.
Uit een ander CQM rapport28 blijkt dat de nauwkeurigheid van de totale opbrengsten per treinserie
sterk kan verschillen. De nauwkeurigheid voor de vier door CQM onderzochte treinseries varieert
van 1 tot 3,2 procent. De belangrijkste factoren die hieraan ten grondslag liggen zijn het aantal
treinen in de treinserie, de drukte in de treinen uit de treinserie en het relatieve aandeel van de
treinserie op het traject van de treinserie. Deze onnauwkeurigheden staan los van de eerder
genoemde systematische vertekening. NS geeft aan dat decentrale vervoerders zelf de gewenste
nauwkeurigheid kunnen bepalen met de daarbij behorende meetintensiteit. Een hogere
meetintensiteit brengt wel een hogere prijs voor de decentrale vervoerders met zich.
Deze bevinding betekent dat MidT tot extra kosten bij decentrale vervoerders leidt om dezelfde
nauwkeurigheid te behalen als voor NS wordt behaald. Decentrale vervoerders hebben over het
algemeen een hogere meetintensiteit nodig om dezelfde nauwkeurigheid te behalen als NS. Bij
dezelfde meetintensiteit worden immers verschillende nauwkeurigheden behaald. Decentrale
vervoerders hebben hierdoor mogelijk nadeel ondervonden op twee fronten. Enerzijds hebben ze
mogelijk extra kosten gehad om dezelfde nauwkeurigheid te behalen als NS, anderzijds hebben ze
27 Brief NS d.d. 27 maart 2012, dossiernummer 103893/23.

28 Rapport CQM, ‘De reiziger in kaart gebracht, onderzoek naar de nauwkeurigheid van MidT, omvang per VRONS rubriek,

opbrengst per treinserie, d.d. 24 december 1997. Dossiernummer 103893/15.
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(vanwege deze hogere kosten) de meetintensiteit mogelijk niet verhoogd en genoegen genomen
met een lagere nauwkeurigheid.
5.2.1 Omgang met volle treinen
Treinen kunnen dusdanig vol zijn dat het niet mogelijk is om metingen voor MidT te verrichten.
Indien er in de volle trein relatief veel passagiers met niet-ERET kaarten aanwezig zijn, wordt dit
gegeven niet wordt meegenomen in de opbrengstenverdeling. Als gevolg daarvan vallen de
opbrengsten lager uit dan in werkelijkheid het geval had moeten zijn. Hierbij geldt dat hoe vaker er
sprake is van (over)volle treinen, hoe meer de opbrengsten tegenvallen ten opzichte van ervaringen
in de praktijk. Voor zover bekend is bij de NMa heeft NS geen onderzoek gedaan naar de vraag of
volle treinen bestaan uit relatief veel of weinig reizigers met ERET-kaarten.
Uit de presentatie van NS aan decentrale vervoerders blijkt dat zij wel onderzoek heeft gedaan naar
de vragen of en hoe ophoging van de opbrengsten vanwege volle treinen kan plaatsvinden. NS stelt
dat zij niet tot een oplossing is gekomen. Overwegingen hierbij zijn dat ‘een prop van reizigers’ niet
automatisch betekent dat de hele trein uit de meetopdracht overvol is en dat er verschillende maten
van ‘overvol’ zijn. Bovendien neemt NS in overweging dat alleen ophoging mag plaatsvinden voor
structureel volle treinen en niet voor incidenteel volle treinen. Daarnaast wordt de ophoging volgens
NS weer teniet gedaan door het ophogen van de meetresultaten op basis van gegevens uit TRANS.
De NMa stelt vast dat de methode van MidT niet is aangepast voor een betere omgang met volle
treinen. Dit houdt in dat een verbetering van de nauwkeurigheid van de uitkomsten niet heeft
plaatsgevonden. Hierbij is het van belang te constateren dat eenzelfde aantal volle treinen voor
decentrale vervoerders grotere gevolgen kunnen hebben dan voor NS vanwege (afwezigheid van)
schaalgrootte.
5.2.2 Omgang met korte baanvakken
Voor de omgang met korte baanvakken geldt in principe hetzelfde als voor de omgang met volle
treinen. Indien het niet mogelijk is om korte baanvakken te tellen, leidt dit tot het ontbreken van
informatie over deze baanvakken. Als de verhouding tussen ERET en niet-ERET kaarten op deze
korte baanvakken afwijkt van de gemeten baanvakken wordt de afwijking van de werkelijkheid
groter. Voor zover bekend heeft NS hiernaar geen nader onderzoek verricht. De NMa stelt vast dat
de methode van MidT niet is aangepast voor een betere omgang met korte baanvakken. Indien
decentrale vervoerders relatief meer korte baanvakken hebben ten opzichte van NS worden de
decentrale vervoerders mogelijk benadeeld.
5.2.3 Omgang met extra reizigers door evenementen
Voor de omgang met extra reizigers bij evenementen geldt in principe weer hetzelfde als voor de
omgang met volle treinen en korte baanvakken. In het geval dat er een evenement is, worden de
(extra) reizigers niet meegerekend in MidT. De baanvakken worden wel meegenomen in de telling,
maar als een ‘normale’ dag. Ook kan de verhouding ERET/niet-ERET afwijken van de verhouding op
een ‘gewone’ dag. Dit laatste geldt voor alle vervoerders. Voor zover bekend heeft NS hier geen

14

Openbaar

Openbaar
nader onderzoek naar verricht. De NMa stelt vast dat de methode van MidT niet is aangepast voor
een betere omgang met evenementen. De vervoerders die relatief veel reizigers van en naar
evenementen hebben, worden hierdoor mogelijk benadeeld.
5.3 Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van TRANS
NS geeft aan dat TRANS en de daaraan ten grondslag liggende variabelen niet meer zijn aangepast
sinds de ontwikkeling van TRANS in 2001. NS voert als reden aan dat andere vervoerders het NSkaartsoortassortiment hebben geaccepteerd en dat het soort vervoerder zodoende niet relevant is
voor de routekeuze van de reiziger. Hieruit leidt NS af dat de criteria uit TRANS niet hoeven te
worden aangepast. Hiermee veronderstelt NS (indirect) bijvoorbeeld ook dat kwaliteit die per
vervoerder kan verschillen niet relevant is voor de routekeuze.

5.3.1 Nutsfunctie
De vijf variabelen die in TRANS worden gebruikt voor de bepaling van het nut van de routekeuze
lijken objectieve criteria te zijn. KPMG stelt in haar rapport dat deze variabelen uit de nutsfunctie
juist en volledig zijn toegepast door TRANS in een steekproef voor 10 treinverbindingen. Vanwege
het ontbreken van een volledig inzicht in TRANS kan de NMa zelf niet vaststellen of de variabelen
uit de nutsfunctie juist, volledig en consequent worden toegepast. Daarnaast kan de NMa niet
vaststellen of dit de enige juiste variabelen zijn die leiden tot een statistisch valide benadering van
de werkelijkheid.
Naast de variabelen uit de nutsfunctie zijn volgens NS ook de waarden voor deze variabelen niet
meer aangepast sinds de ontwikkeling in 2001. Daarmee veronderstelt NS dat de waarden die
reizigers toekennen aan de verschillende parameters over de tijd niet zijn veranderd. Het is niet
bekend of de aannames waarop TRANS is gebaseerd in feite nog steeds gelden. De aannames zijn
in ieder geval op geen enkel moment getoetst aan de werkelijkheid.
De NMa wijst er op dat het mogelijk is voor NS om zelf vertrek- en aankomsttijden van haar eigen
treinen zodanig in het basisuurpatroon (BUP) aan te passen dat hiermee het nut voor een
alternatieve reismogelijkheid via een decentrale vervoerder vermindert. Omdat de NMa geen
gegevens heeft ontvangen over uitwerking van TRANS in enig bijzonder geval, kan de NMa niet
vaststellen of dit in werkelijkheid gebeurt.
5.3.2 Functie realistische reismogelijkheden
NS heeft de NMa geen informatie verstrekt over waarden van de parameters die worden gehanteerd
voor het bepalen van realistische reismogelijkheden. Zodoende kan de NMa niet beoordelen of
deze waarden van parameters leiden tot uitkomsten die structureel in het voordeel zijn NS.
De gegevens die als input voor TRANS worden gebruikt zijn de relatiematrix (het aantal werkelijk
gemaakte reizen per stationspaar) en de BUP van de daldienstregeling. Voor de
opbrengstenverdeling is als gevolg daarvan de tijdligging van de reismogelijkheden ook in
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samenhang met de overstapmogelijkheden in de BUP van belang. Indien twee reismogelijkheden in
de BUP niet als overstapmogelijkheid staan vastgelegd, terwijl het in de praktijk wel haalbaar is om
de overstap te maken, kan het gebruik van de BUP leiden tot een te geringe hoeveelheid
opbrengsten voor de naar toe over te stappen vervoerder.
6 Conclusies en aanbevelingen
Het gegeven dat één vervoerder de meest voorname bron van inkomsten over alle vervoerders
verdeelt, acht de NMa een onwenselijke situatie. Deze situatie leidt tot een structureel risico van
belangenverstrengeling dat continue monitoring zou rechtvaardigen door een externe nietbelanghebbende. Dit was een belangrijke reden voor de NMa om onderzoek te doen naar MidT en
de opbrengstenverdeling.

De afwezigheid van een integrale beschrijving van de Meten in de Trein en de opbrengstenverdeling
acht de NMa zeer onwenselijk. Door dit gebrek aan transparantie kan de NMa niet eenduidig
vaststellen of het systeem MidT en de daaraan gekoppelde opbrengstenverdeling dusdanig is
ingericht dat het leidt tot een systematische vertekening van de kaartopbrengsten in het voordeel
van NS.
Het onderzoek van de NMa naar MidT en de opbrengstenverdeling heeft daarmee niet tot een
vermoeden van overtreding van de toepasselijke wetgeving geleid. De NMa heeft in het onderzoek
wel verschillende onduidelijkheden en onwenselijkheden omtrent MidT en de opbrengstenverdeling
geconstateerd die in de ogen van de NMa een belemmering opleveren.
De NMa stelt vast dat er in MidT geen fundamentele wijzigingen die de statistische validiteit
verbeteren, zijn doorgevoerd sinds de ontwikkeling van het systeem. De NMa vindt dit opmerkelijk
gezien het feit dat de doeleinden van het gebruik van MidT zijn veranderd. NS heeft enkel de
meetintensiteit verhoogd om zodoende meer nauwkeurige resultaten te krijgen. De NMa stelt vast
dat er aanwijsbare kenmerken van MidT en specifieke situaties zijn die ten minste nader onderzoek
verdienen om te bepalen of daarmee de statistische validiteit van de opbrengstenverdeling kan
worden verbeterd. Hierbij gaat het expliciet om de door CQM vastgestelde systematische fout in
MidT en de omgang met volle treinen, korte baanvakken en evenementen. Mogelijk leidt de huidige
omgang met deze aspecten tot benadeling van één of meerdere vervoerders en tot onzekerheid bij
vervoerders over hun inkomsten.
De NMa heeft geen inzicht gekregen in de exacte werking van de applicatie TRANS die de reizigers
over verschillende reismogelijkheden verdeelt. Als gevolg daarvan heeft de NMa niet kunnen
vaststellen of de functie ter bepaling van de realistische reismogelijkheden en de nutsfunctie tot
uitkomsten leiden die structureel in het voordeel zijn van NS. De NMa adviseert NS om nader
onderzoek te laten verrichten naar de gebruikte variabelen en de in 2001 vastgestelde waarden. De
NMa acht het zeer wel mogelijk dat de gebruikte informatie (deels) is verouderd. Daarnaast acht de
NMa het van belang dat de decentrale vervoerders die voor hun opbrengstenverdeling mede
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afhankelijk zijn van de werking van de applicatie TRANS inzicht krijgen in de exacte werking van
deze applicatie.

Deze rapportage van bevindingen is geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet
bestuursrecht.
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Bijlage 1 bij rapportage van bevindingen met kenmerk 103863/31
Traject

Vervoerder

Almelo – Mariënberg

Connexxion, (tot eind
2013; daarna Arriva)
Connexxion

Amersfoort - EdeWageningen
Dordrecht Geldermalsen
Groningen – Delfzijl
Groningen –
Nieuweschans
Groningen –
Roodeschool
Leeuwarden –
Groningen
Leeuwarden –
Harlingen (Haven)

Leeuwarden –
Stavoren

Arriva
Arriva
Arriva
Arriva
Arriva
Arriva

Arriva

Maastricht Randwyck - Veolia
Kerkrade Centrum

Nijmegen - Roermond

Veolia

Concessiebepaling waarin acceptatie is
verplicht
Niet bekend
NS-vervoerbewijzen
Artikel 6 lid 1
NS vervoerbewijzen
Artikel 7.1
NS-vervoerbewijzen
Artikel 14, lid 2
NS-vervoerbewijzen
Artikel 14, lid 2
NS-vervoerbewijzen
Artikel 14 lid 2
NS-vervoerbewijzen
Artikel 14 lid 2
NS-vervoerbewijzen
Artikel 22, leden 6 en 9
Ov-studentenkaart
Artikel 22, lid 18
Ov-jaarkaart
Artikel 22, lid 21
NS-vervoerbewijzen
Artikel 22, leden 6 en 9
Ov-studentenkaart
Artikel 22, lid 18
Ov-jaarkaart
Artikel 22, lid 21
Ov-jaarkaart
Artikel III.9.1
Ov-studentenkaart:
Artikel III.9.2
NS-vervoerbewijzen
Artikel III.10.1 jo. artikel III.10.4 onder i

NB: verplichte deelname aan MidT in artikel
III.10.4 onder iii
Ov-jaarkaart
Artikel III.9.1
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Ov-studentenkaart:
Artikel III.9.2
NS-vervoerbewijzen
Artikel III.10.1 jo. artikel III.10.4 onder i

Zutphen-HengeloOldenzaal
Zutphen –
Winterswijk,
WinterswijkDoetinchem
Doetinchem-Arhnem
Arhem - Tiel

Syntus
Syntus

Syntus

NB: verplichte deelname aan MidT in artikel
III.10.4 onder iii
NS vervoerbewijzen
Artikel 6.1 en 6.2
NS vervoerbewijzen
Artikel 7.1
NB: opt out in artikel 7.9
NS vervoerbewijzen
Artikel 7.1 en 7.2
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