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Samenvatting

De afgelopen jaren ontving de NMa signalen dat spoorvervoerders en luchtvaartmaatschappijen in 
onderhandelingen met infrastructuurbeheerders (Schiphol, ProRail en Keyrail) over tarieven en voorwaarden 
weinig tot geen tegenwicht konden bieden aan de (semi)monopolistische aanbieders. Er zou geen 
kopersmacht zijn en dat zou leiden tot imperfecte marktuitkomsten. Kopersmacht is een economisch 
concept, dat inhoudt dat een afnemer tijdens onderhandelingen tegenwicht biedt aan een aanbieder. Naar 
aanleiding van een eerder onderzoek, waarin kopersmacht in meer algemene zin is onderzocht, heeft de 
NMa de feitelijke werking van kopersmacht in de Nederlandse luchtvaart- en spoorsector onder de loep 
genomen. De conclusie is dat er noch in de spoor-, noch in de luchtvaartsector sprake is van kopersmacht. 
Dat wil overigens niet zeggen dat spoorvervoerders en luchtvaartmaatschappijen geen invloed hebben. Die 
beïnvloeding vindt echter vaak niet plaats via het beoogde marktproces. 

Achtergrond

In de Wet Luchtvaart beoogt de wetgever expliciet door middel van wetgevingsinstrumenten de 
veronderstelde kopersmacht van afnemers te vergroten. Uit de Spoorwegwet blijkt niet dat soortgelijke 
wetsinstrumenten expliciet beoogd zijn om de kopersmacht te vergroten. Wel beoogt de wetgever voor de 
spoorsector een privaatrechtelijke relatie tussen infrastructuurbeheerder en vervoerder van gelijkwaardigheid, 
wederzijdse afhankelijkheid en samenwerking. 

Een implicatie van de veronderstelde aanwezigheid van kopersmacht is dat er minder vergaande regulering 
en toezicht nodig zijn. De markt komt zelf zoveel mogelijk tot optimale afstemming van vraag en aanbod. 
Deze rapportage beperkt zich tot de vraag of er sprake is van kopersmacht bij spoorwegondernemingen en 
luchtvaartmaatschappijen ten aanzien van de beheerder, of de huidige wetsinstrumenten daaraan bijdragen 
en wat de toezichthouder eventueel kan doen om kopersmacht te versterken. 

Aanleiding  

De afgelopen jaren ontving de NMa signalen dat spoorvervoerders en luchtvaartmaatschappijen in 
onderhandelingen met infrastructuurbeheerders over tarieven en voorwaarden weinig tot geen tegenwicht 
konden bieden aan de (semi)monopolistische aanbieders. Er zou geen kopersmacht zijn en dat zou leiden tot 
imperfecte marktuitkomsten. Het is van belang te weten of er daadwerkelijk sprake is van kopersmacht, 
omdat dat een sleutel is naar het bereiken van goede marktuitkomsten. 

Doel

Aan de hand van dit onderzoek, wil de NMa bepalen of gebruikers in de spoor- en luchtvaartsector 
kopersmacht hebben ten opzichte van de infrastructuuraanbieders en wat de NMa als toezichthouder op de 
spoor- en luchtvaartsector zo nodig kan doen om die kopersmacht te versterken. 

Aanpak

Het startpunt van de consultatie was een onderzoek naar kopersmacht van Oxera. Dit onderzoek is aan 
belanghebbenden voorgelegd ter consultatie. De consultatie heeft zich geconcentreerd op de relatie tussen 
infrastructuuraanbieders en gebruikers van de infrastructuur. Daar ligt immers het zwaartepunt van de 
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toezichtstaken die de wetgever aan de NMa heeft toebedeeld. De consultatie omvatte drie fases: 1) een 
schriftelijke consultatie, 2) nadere gesprekken met de belanghebbenden, en 3) het analyseren en publiceren 
van de bevindingen.  

Theoretisch kader – bargaining theory 

In opdracht van de NMa heeft Oxera Consulting Ltd vanuit economische theorie en praktijkervaringen 
onderzocht of en hoe kopersmacht werkt in economisch gereguleerde luchtvaart- en spoorsectoren. Deze 
studie is ondersteunend aan deze consultatie. 

De basis voor Oxera’s analyse is de zogenaamde bargaining theory. Dit is een theoretisch kader waarmee de 
mate van kopersmacht (buyer power in het Engels) kan worden onderzocht. Bargaining theory, neemt onder 
andere aan dat downstream inkopers kunnen onderhandelen om tot lagere inkoopprijzen te komen. Er zijn 
verschillende factoren die de uitkomst van onderhandelingen beïnvloeden. Een belangrijke factor is de 
beschikbaarheid van alternatieven (outside options) voor de marktpartijen. Hoe beter de outside options, des te 
geloofwaardiger de dreiging van onderhandelingspartners is om niet tot een overeenkomst te hoeven komen. 
In de praktijk blijken factoren die de mate van kopersmacht beïnvloeden vaak structureel van aard te zijn. 
Wanneer deze structurele markteigenschappen kopersmacht in de weg staan, is het onwaarschijnlijk dat door 
middel van onderhandelingen en consultatie de uitoefening van marktmacht door aanbieders volledig kan 
worden tegengegaan.

Reacties spoorwegsector uit consultatie 

Bargaining theory 
Spoorwegondernemingen kunnen met ProRail onderhandelen over onder meer de gebruiksvergoeding, over 
het gebruik en de kwaliteit van de infrastructuur. Bij deze onderhandelingen hebben 
spoorwegondernemingen geen of nauwelijks kopersmacht. Dit geven alle respondenten inclusief ProRail aan. 
Alle respondenten inclusief de infrastructuuraanbieder ProRail zijn van mening dat vervoerders geen 
realistische outside options op korte termijn hebben; zij zijn aangewezen op ProRail. Omdat de omschreven 
wettelijke verplichtingen niet de structuur van de markt wijzigen leiden deze niet tot een aanzienlijke toename 
van de kopersmacht in de spoorsector. Daarnaast komt dat gebrek aan kopersmacht ook door de sterke 
financiële positie van ProRail. ProRail kan zich veroorloven niet uit onderhandelingen te komen. 
Spoorwegondernemingen kunnen hierdoor in onderhandelingen geen reële druk op ProRail zetten. Wel is het 
mogelijk dat partijen via de media of politiek ProRail onder druk zetten tijdens onderhandelingen. 

Onderhandelingen onder huidig wettelijk kader 
De consultatieprocedure lijkt een beperkte positieve invloed op kopersmacht te hebben. Meerdere gebruikers 
vinden dat er tijdens de consultatie weinig te winnen valt tegenover hoge kosten. Verschillen van inzicht en 
onduidelijkheid over de mogelijkheid om te onderhandelen over de hoogte van de gebruiksvergoeding, 
zorgen voor een inefficiënt onderhandelingsproces. Duidelijkheid hierover kan bijdragen aan de efficiëntie 
van de onderhandelingen. Binnen het huidige kader vinden, tegen de wensen van vervoerders in, geen 
succesvolle onderhandelingen over kwaliteit en prestatieregelingen plaats. De mogelijkheid om te 
onderhandelen biedt te weinig kopersmacht voor vervoerders om de agenda van de onderhandelingen te 
bepalen. Nu dit niet gebeurt, lijken de huidige wettelijke instrumenten hun doel niet te bereiken. Het is 
onwaarschijnlijk dat het bestaande klachtrecht – partijen kunnen bij de NMa een klacht indienen – voor alle 
vervoerders een effectieve manier is om kopersmacht uit te oefenen. De kosten van een klacht in tijd en 
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bemensing lijken vaak niet op te wegen tegen de baten. Dat betekent echter niet dat het klachtrecht 
betekenisloos is. Het klachtrecht kan er in het uiterste geval voor zorgen dat de beheerder binnen de wet 
handelt. Ondanks de afwezigheid van kopersmacht, blijven de consultatieprocedure en informatievoorziening 
belangrijk als het gaat om het verstrekken van informatie aan de toezichthouder, het verminderen van 
onzekerheid bij gebruikers en het betrekken van stakeholders bij de besluitvorming. 

Initiatieven van markpartijen en toekomstige ontwikkelingen 
Over het algemeen weten brancheorganisaties de kopersmacht, voor de sector als geheel, nog enigszins te 
vergroten. De NMa verwacht voor de toekomst geen verandering voor de mate van kopersmacht, omdat de 
voorziene ontwikkelingen de structuur van de markt niet wijzigt en zij geen outside options creëren voor de 
afnemer. Veranderingen in de verhoudingen tussen aanbieder en afnemer zijn niet vanuit initiatieven door 
marktpartijen te verwachten. 

Reacties luchtvaartsector uit consultatie 

Bargaining theory 
De consultatie geeft geen aanleiding om het bestaan van voldoende opheffende kopersmacht te 
veronderstellen. Luchtvaartmaatschappijen hebben geen realistische outside options. Het is niet aannemelijk 
dat luchtvaartmaatschappijen op korte termijn in voldoende mate overstappen naar een andere luchthaven 
als Schiphol haar tarieven verhoogt.  

Onderhandelingen onder huidig wettelijk kader 
De consultatieprocedure en bijbehorende informatievoorziening leiden niet tot een voor elk van de partijen 
acceptabel en gezamenlijk gedragen onderhandelingsresultaat. Ontevredenheid bij partijen is echter op zich 
geen teken van het falen van het systeem van onderhandelingen. Informatievoorziening, consultatie en 
onderhandelingen leveren geen bijdrage aan het versterken van de gesignaleerde beperkte kopersmacht ten 
opzichte van de aanbieder. De NMa constateert dat uit de reacties niet blijkt dat de wetsinstrumenten 
kopersmacht versterken. De consultatieprocedure en informatievoorziening blijven echter belangrijk als het 
gaat om het verminderen van onzekerheid bij gebruikers, het betrekken van stakeholders bij de 
besluitvorming en het verstrekken van informatie aan de toezichthouder. 

Initiatieven van markpartijen en toekomstige ontwikkelingen 
Er is volgens de respondenten sprake van een lichte versterking van de kopersmacht door de inbreng van 
brancheorganisaties. Het is echter naar het oordeel van de NMa de vraag of deze versterking effectief is gelet 
op het ontbreken van realistische outside options. De NMa heeft onderzocht of de contractsduur 
(bijvoorbeeld de lengte van een tariefperiode) van invloed is op de onderhandelingen. De duur van een 
contract is op zich geen bepalende factor voor de effectiviteit van de onderhandelingen of de 
onderhandelingspositie. Een langere termijn voor tariefvaststelling kan leiden tot een beter gebalanceerde 
discussie over lange en korte termijn belangen, maar leidt evenmin op voorhand tot meer kopersmacht.  

De invloed van ander overheidsbeleid dan de regulering op basis van de wet Luchtvaart, is een factor die 
meespeelt voor de lange termijn voor de marktuitkomsten, maar de effectiviteit daarvan op korte termijn is 
onduidelijk en waarschijnlijk beperkt. Er zijn geen aanwijzingen dat ander overheidsbeleid, zoals bijvoorbeeld 
de Alderstafel, op korte termijn effect heeft op de tarieven en voorwaarden van Schiphol. Alle geconsulteerde 
betrokkenen willen aanpassing van het wettelijke kader, in verschillende richtingen. 
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Conclusie

De belangrijkste bevinding van de consultatie is dat er geen of nauwelijks kopersmacht is bij de afnemers van 
spoor- en luchtvaartinfrastructuur. Dit komt voornamelijk door een gebrek aan reële outside options voor de 
afnemer. De onderzochte wetgevingsinstrumenten vergroten de kopersmacht van afnemers niet of 
nauwelijks. De NMa ziet dan ook niet hoe zij als toezichthouder binnen het huidige reguleringskader kan 
bijdragen aan het versterken van kopersmacht. 

Vervolgstappen 
De NMa adviseert de betrokken partijen de discussie over de effectiviteit van de regulering in de luchtvaart- 
en spoorsector voort te zetten. De vraag is echter of die discussie zich moet richten op het verder stimuleren 
van kopersmacht. Als alternatief kan gezocht worden naar andere manieren om redelijke marktuitkomsten 
voor afnemers te bereiken. 

Uit de rapportage blijkt dat de redenatie niet opgaat dat met weinig regulering (light-handed regulation)
gebaseerd op kopersmacht, afnemers optimaal beschermd worden tegen het uitoefenen van marktmacht 
door infrastructuurbeheerders in de spoor- en luchtvaartsector. Het structurele gebrek aan outside options is 
daar debet aan. Het is aan de wetgever om een volledige belangenafweging te maken bij het vormgeven van 
de regulering. Daarbij spelen ook andere overwegingen dan enkel het gebrek aan kopersmacht een rol, zoals 
overwegingen over de kosten en baten van verschillende reguleringsvormen.  



Rapportage van bevindingen  

8

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Nederland heeft in de spoor- en luchtvaartsectoren gekozen voor relatief lichte (“light-handed”) regulering. 
Dit is een bewuste keuze geweest in de veronderstelling dat vragers tijdens onderhandelingen tegenwicht 
kunnen bieden aan de (semi)monopolistische infrastructuuraanbieders waarvan zij diensten afnemen, dat zij 
kopersmacht1 hebben. In de Spoorwegwet en de Wet Luchtvaart zijn instrumenten opgenomen die de 
kopersmacht van gebruikers moeten ondersteunen. 

De afgelopen jaren ontving de NMa signalen dat spoorvervoerders en luchtvaartmaatschappijen in 
onderhandelingen met infrastructuurbeheerders over tarieven en voorwaarden weinig tot geen tegenwicht 
konden bieden aan de (semi)monopolistische aanbieders. Er zou geen kopersmacht zijn en dat zou leiden tot 
imperfecte marktuitkomsten. Het is van belang te weten of er daadwerkelijk sprake is van kopersmacht, 
omdat dat een sleutel is naar het bereiken van goede marktuitkomsten. 

Omdat de veronderstelling van kopersmacht aan de basis ligt van de huidige regulering van vervoersectoren 
en omdat er signalen waren dat er juist geen kopersmacht zou zijn, heeft Oxera Consulting Ltd (hierna: 
Oxera) in opdracht van de NMa vanuit economische theorie en praktijkervaringen onderzocht of en hoe 
kopersmacht werkt in economisch gereguleerde luchtvaart- en spoorsectoren. Op basis van de algemene 
analyse van Oxera neemt de NMa de feitelijke werking van kopersmacht in de Nederlandse luchtvaart- en 
spoorsector onder de loep. 

1.2 Doel 

Aan de hand van dit onderzoek, wil de NMa bepalen of gebruikers in de Nederlandse spoor- en 
luchtvaartsector kopersmacht hebben ten opzichte van de infrastructuuraanbieders en wat de NMa als 
toezichthouder op de spoor- en luchtvaartsector zo nodig kan doen om die kopersmacht te versterken. 

1.3 Aanpak  

De consultatie richt zich primair op de toepassing van kopersmacht in de spoor- en luchtvaartsector. Daarbij 
concentreert deze consultatie zich op de relatie tussen infrastructuuraanbieders (Schiphol, ProRail en Keyrail) 
en gebruikers van de infrastructuur (luchtvaartmaatschappijen en spoorwegondernemingen). Daar ligt 
immers het zwaartepunt van de toezichtstaken voor spoor en luchtvaart die de wetgever aan de NMa heeft 
toebedeeld. De consultatie neemt niet de markt voor bijkomende diensten en voorzieningen op en rondom 
het spoor mee. 

De consultatie omvat drie fases: 
- Een schriftelijke consultatie. De NMa heeft stakeholders en beleidsmakers geïnformeerd over het 

concept kopersmacht. Aan de hand van een aantal gerichte vragen werd aan betrokkenen gevraagd 

                                                          
1 In het Engels Buyer Power, de (onderhandelings)macht van een afnemer, het concept is nauwverwant aan 
Countervailing Buyer Power, waarbij de macht van de afnemer wordt bekeken als (volledig) tegenwicht aan de 
grotere (of monopolistische) macht van de aanbieder. 
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hun visie te geven. Reacties werden verkregen van Schiphol, BARIN/SOAC, easyJet, KLM, ProRail, 
Nederlandse Spoorwegen (NS), Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), Asset Rail en twee 
goederenvervoerders.

- Op verzoek van respondenten is nader gesproken met een aantal stakeholders, waaronder de 
infrastructuuraanbieders in de spoor- en luchtvaartsector, te weten Schiphol en ProRail. Tijdens deze 
fase heeft de NMa voor geïnteresseerden ook het meer uitgebreide achtergrond document van 
Oxera over Buyer Power beschikbaar gesteld.  

- De NMa publiceert haar analyse van de reacties middels onderliggende rapportage van bevindingen. 

De NMa beoogt met deze rapportage primair te bezien of gebruikers, ondersteund door wettelijke 
instrumenten, kopersmacht kunnen uitoefenen en wat de NMa zo nodig hieraan kan bijdragen. De 
consultatie, de analyse van de NMa en deze rapportage zijn dan ook primair gericht op effectiviteit van het 
huidige kader. Hierbij heeft de NMa zich gericht op: 

- de mate van kopersmacht in de markt (paragraaf 3.1 en 4.1), 
- het effect van wetgevingsinstrumenten op de kopersmacht (paragraaf 3.2, 3.3, 4.2 en 4.3), 
- het effect van initiatieven van marktpartijen op kopersmacht (paragraaf 3.4 en 4.4), en 
- het verwachte effect van toekomstige ontwikkelingen op de kopersmacht (paragraaf 3.5 en 4.5). 

De NMa baseert haar analyse op reacties van partijen en objectieve waarneembare gegevens. 



Rapportage van bevindingen  

10

2 Achtergrond – Bargaining Theory & reguleringskader 

2.1 Inleiding 

De NMa heeft aan Oxera de opdracht gegeven om uit te zoeken hoe effectief de macht van afnemers (hierna: 
kopersmacht) vanuit economische theorie en buitenlandse praktijkervaringen is, in de context van de 
economische regulering van de luchtvaart- en spoorsector. De Oxera studie is ondersteunend aan deze 
consultatie. Om een beeld te scheppen van de omgeving waarin de aan- of afwezigheid van kopersmacht 
onderzocht wordt, staat hieronder een vereenvoudigde weergave van de marktketen. 

Figuur 2.1: Marktketen Respondenten Consultatie Kopersmacht. Infrastructuurcapaciteit is één van de 
basisproducten die spoorwegondernemingen en luchtvaartmaatschappijen nodig hebben om hun diensten 
aan te bieden. De leveranciers van de infrastructuurcapaciteit zijn de upstream markt, de leveranciers van 
vervoerdiensten zijn de intermediate markt, de afnemers van vervoerdiensten zijn de downstream markt.  

2.2 Samenvatting analyse Oxera 

De zogenaamde bargaining theory is een economisch theoretisch kader waarmee de mate van kopersmacht 
(buyer power) kan worden onderzocht. De bargaining theory, neemt aan dat downstream inkopers kunnen 
onderhandelen om tot lagere inkoopprijzen te komen. Upstream aanbieders kunnen marktmacht hebben, 
maar de marktmacht van downstream inkopers kan ingezet worden om uitoefening van de marktmacht van 
aanbieders tegen te gaan. Wanneer afnemers op deze manier het effect van de marktmacht van aanbieders 
volledig teniet doen, spreken we van opheffende kopersmacht (countervailing buyer power).
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Er zijn verschillende factoren die de uitkomst van onderhandelingen beïnvloeden. Een belangrijke factor is het 
totaal van outside options voor de verschillende marktpartijen. De reden hiervoor is dat de dreiging om af te 
zien van een overeenkomst in de bargaining theory de drijvende kracht is achter het bereiken van 
overeenstemming. Hoe beter de outside options, hoe geloofwaardiger de dreiging om niet tot een 
overeenkomst te komen. De outside options worden grotendeels bepaald door de marktstructuur. Denk hierbij 
aan de relatieve omvang van de koper en de beschikbaarheid van alternatieve producten of aanbieders. De 
effectiviteit van de onderhandelingen wordt op zijn beurt beïnvloed door de karakteristieken van de markt. 

In de praktijk blijken factoren die de mate van kopersmacht beïnvloeden vaak structureel van aard te zijn. 
Wanneer deze structurele markteigenschappen het creëren van opheffende kopersmacht in de weg staan, is 
het onwaarschijnlijk dat door middel van onderhandelingen en consultatie de uitoefening van marktmacht 
door aanbieders volledig kan worden tegengegaan. Regulering kan wel degelijk onderhandelingen 
beïnvloeden, maar zal waarschijnlijk onvoldoende zijn om marktmacht van aanbieders volledig op te heffen. 
Internationale reguleringsvoorbeelden zijn – aldus Oxera – in lijn met deze bewering2.

2.3 Kopersmacht in de wet Luchtvaart en de Spoorwegwet 

Veronderstelling wetgeving 
Uit de Wet Luchtvaart blijkt dat de wetgever beoogt door middel van wetgevingsinstrumenten de 
kopersmacht van afnemer te vergroten zodat afnemers meer tegenwicht kunnen bieden aan een 
infrastructuuraanbieder met marktmacht.3 De toelichting van de Wet Luchtvaart verwijst expliciet naar dit 
mechanisme ‘gebruikers [worden] geacht zoveel onderhandelingsmacht te hebben dat een zwaar 
reguleringssysteem niet direct noodzakelijk is.’4 De Spoorwegwet kent soortgelijke wetsinstrumenten maar uit de 
toelichting blijkt niet dat de Spoorwegwet expliciet tot doel had de kopersmacht te vergroten. Wel beoogt de 
wetgever voor spoor een privaatrechtelijke relatie tussen infrastructuurbeheerder en vervoerder; ‘als een 
relatie van gelijkwaardigheid, wederzijdse afhankelijkheid en gezamenlijke optimalisatie. Deze relatie wordt 
dan ook beheerst door (privaatrechtelijke) toegangsovereenkomsten.’ 5 Ook gaat de Spoorwegwet 
uitdrukkelijk uit van onderhandelingen ‘Onderhandelingen tussen een gerechtigde en de beheerder betreffende de 
hoogte van de gebruiksvergoeding zijn niet toegestaan dan na een melding aan en onder toezicht van [...] de NMa’6.

Wetsinstrumenten waar deze veronderstelling aan ten grondslag ligt zijn informatie- en 
consultatieverplichtingen voor de infrastructuuraanbieder, de mogelijkheid tot onderhandelingen en 
klachtrecht. In de analyse hieronder gaat de NMa hier verder op in. 

                                                          
2 Over kopersmacht wordt in het algemeen aangenomen dat het de welvaart verhoogt. Dit is echter niet altijd 
het geval. Bijvoorbeeld de eindgebruiker plukt niet de vruchten van inkoopmacht omdat de inkoper zelf 
marktmacht heeft ten aanzien van de eindgebruiker en de belangen van inkopers zijn niet altijd in lijn zijn 
met de belangen van eindafnemers.  
3 3 Zie toelichting bij wijziging Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol 2001-2002, 28 
074, nr. 3, p. 10-11. 
4 Zie toelichting bij wijziging Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol 2001-2002, 28 
074, nr. 3, p. 10-11.  
5 Toelichting op de Vierde Nota van Wijziging Spoorwegwet, 2001-2002, 27 482, nr. 13, p. 18. 
6 Artikel 63 Spoorwegwet. 
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Een implicatie van deze veronderstelling is dat er minder vergaande regulering en toezicht nodig zijn. De 
markt komt zoveel mogelijk zelf tot een uitkomst en ingrijpen door de toezichthouder is beperkt. Uit 
onderstaande analyse zal blijken dat er nauwelijks kopersmacht is bij spoorwegondernemingen en 
luchtvaartmaatschappijen ten opzichte van de infrastructuuraanbieders. Dit betekent niet noodzakelijkerwijze 
dat dit erg is en men moet streven naar het verhogen naar kopersmacht. Het verhogen van kopersmacht is 
immers een middel om tot betere marktuitkomsten te komen, geen doel op zich. Wel betekent dat, of de 
verwachtingen bijgesteld dienen te worden of dat er naar alternatieven gezocht moet worden. Deze 
rapportage beperkt zich tot de vraag of er sprake is van kopersmacht bij spoorwegondernemingen en 
luchtvaartmaatschappijen ten aanzien van de beheerder en of de huidige wetsinstrumenten daaraan 
bijdragen.7

                                                          
7 Voor een uitgebreidere beschrijving van de regulering in de spoor- en luchtvaartmarkt verwijst de NMa naar 
hoofdstuk 2 van het consultatiedocument kopersmacht, te vinden via: 
http://www.nma.nl/documenten_en_publicaties/archiefpagina_documenten_en_publicaties/consultatiedocu
menten/marktconsultatie_kopersmacht_in_de_spoor__en_luchtvaartsector.aspx
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3 Reacties spoorwegsector 
Dit hoofdstuk behandelt de vragen die gesteld in het consultatiedocument8 voor de spoorsector. Eerst geeft 
de NMa kort de reacties van partijen weer, zonder verder inhoudelijk op deze reacties in te gaan. Daarna 
volgt de analyse van die reacties door de NMa en tot slot volgt een tussenconclusie die de belangrijkste 
bevindingen kort samenvat: 

- Het theoretisch kader gaat in op de vraag of er in algemene zin sprake is van kopersmacht gezien de 
structuur van de markt. 

- De paragraaf wetgevingsinstrumenten behandelt de vraag of naast de door de NMa geïdentificeerde 
wetgevingsinstrumenten die kopersmacht beogen te versterken er nog andere 
wetgevingsinstrumenten zijn die kopersmacht beïnvloeden. 

- De paragraaf over de onderhandelingen onder het huidig wettelijk kader gaat gedetailleerd in op het 
effect van wetgevingsinstrumenten op kopersmacht. 

- De paragraaf initiatieven vanuit marktpartijen gaat in op twee ontwikkelingen die door de markt 
buiten het wettelijk kader zijn geïnitieerd en al dan niet kopersmacht beïnvloeden. 

- De laatste paragraaf beantwoordt de vraag of wij in de toekomst wijzigingen in de mate van 
kopersmacht mogen verwachten. 

De NMa heeft van zes spoorpartijen een reactie ontvangen: ProRail, Koninklijk Nederlands Vervoer (hierna: 
KNV) de Nederlandse Spoorwegen (hierna: de NS), Asset Rail en twee goederenvervoerders. De NS hebben 
als onderdeel van hun reactie een notitie van SEO Economisch Onderzoek ingediend. Onderdelen uit dat 
rapport worden hieronder weergegeven als zienswijze van de NS. 

3.1 Theoretisch kader – bargaining theory (vraag 1-4) 

                                                          
8 http://www.nma.nl/images/Consultatiedocument%20kopersmacht%20in%20de%20spoor-
%20en%20luchtvaartsector22-197459.pdf 

Vraag 1: Wat is uw mening over de toepasbaarheid van de bargaining theory voor de analyse van de 
effectiviteit van onderhandelingen tussen aanbieders en afnemers op de Nederlandse markten voor 
spoor- en luchtvaart? 

Vraag 2: Kunt u aangeven welke outside options u in uw positie als afnemer dan wel aanbieder heeft? Wat 
is uw mening over de mate waarin deze outside options uw onderhandelingspositie beïnvloeden? 

Vraag 3: Bent u van mening dat in uw sector sprake is van opheffende kopersmacht (een niveau van 
kopersmacht welke het effect van marktmacht van aanbieders volledig teniet doet)? 

Vraag 4: Kunt u aangeven of in uw sector er situaties zijn waarin kopersmacht niet de welvaart verhoogd 
maar verlaagt? Kunt u deze situaties omschrijven? 
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3.1.1 Reacties 

Algemene toepasbaarheid 
ProRail meent dat een noodzakelijke veronderstelling voor toepassing van bargaining theory is dat de relatie 
tussen infrastructuurbeheerder en spoorwegondernemingen aspecten kent die als ‘markt’ kunnen worden 
benaderd. Dit ‘markt’-aspect is volgens ProRail echter slechts zeer beperkt aanwezig. Volgens de NS is 
bargaining theory zeer beperkt, dan wel niet toepasbaar voor de analyse van de effectiviteit van de 
onderhandelingen tussen aanbieders en afnemers op de spoormarkt. Dit komt volgens de NS doordat de 
spoormarkt doelbewust strikt gereguleerd is door zowel Europese als Nederlandse regelgeving. De NS zijn 
dan ook van mening dat de wetgeving niet primair gericht is op het verstevigen van de positie van de afnemer 
middels onderhandelingen met ProRail. Asset Rail geeft aan dat de bargaining theory toepasbaar is.  

Outside options 
ProRail merkt op dat de gebruiksvergoeding slechts een deel van de spoorwegkosten dekt9. Volgens ProRail is 
het risico op minder afname dan wel het uitblijven van overeenstemming om die reden beperkt. ProRail ziet 
dit voor hen als een outside option. De outside options voor personenvervoerders zijn volgens ProRail 
beperkt door de verplichtingen in hun vervoerconcessies. Volgens de NS ontbreken in de spoormarkt de 
outside options voor de gebruikers van het spoor, door de monopoliepositie van de beheerder. De NS kan 
eenvoudigweg niet een andere aanbieder van infrastructuur kiezen. De NS geeft aan dat zij ook niet kan 
dreigen met minder afname omdat de NS onder andere gebonden is aan vaste volumes die samenhangen 
met de in de concessie voorgeschreven zitplaatskans. Dit slaat de NS in de onderhandelingen met ProRail 
een geloofwaardig dreigement uit handen. 

Volgens een goederenvervoerder is er voor spoorwegondernemingen geen alternatief voor inkoop van 
spoorwegcapaciteit bij de infrastructuurbeheerder. Deze situatie benadeelt de onderhandelingspositie van de 
vervoerder. Een andere goederenvervoerder merkt op dat spoorwegondernemingen in principe kunnen kiezen 
tussen ProRail en Keyrail. In de dagelijkse omgang, merkt deze vervoerder echter dat er geen onderscheid is 
tussen de twee beheerders; ze lijken alles af te stemmen. KNV geeft aan dat verladers wel een keuze hebben 
wat betreft modaliteit en tussen havens. Dat geeft verladers een beperkte afgeleide kopersmacht. KNV heeft 
echter niet het idee dat verladers hun beperkte kopersmacht inzetten richting de infrastructuurbeheerder. 
Goederenvervoerders hebben slechts één keuze, namelijk tussen de Betuweroute, beheerd door Keyrail, en 
het Gemengde net10, beheerd door ProRail op de route Rotterdam – Duitse grens. KNV zegt dat het 
Gemengde net goedkoper is op bijvoorbeeld een route naar Italië. 

Overige factoren 
Naast de upstream markt is ook de downstream markt volgens de NS relevant. NS zouden in de 
onderhandelingen met ProRail een geloofwaardige dreiging hebben, wanneer zij kostenstijgingen mogen 
doorberekenen aan de reiziger. NS geeft aan dat de stijging van ticketprijzen echter beperkt is via de 
concessie. Deze beperking verhoudt zich slecht met het beeld van vrije onderhandeling tussen ProRail en NS. 

                                                          
9 De NMa merkt hierbij op dat uit het jaarverslag ProRail 2010 volgt dat de gebruiksvergoeding ongeveer 20% 
bedraagt van de spoorwegkosten. De exploitatiebijdrage van de overheid bedraagt € 955 miljoen voor 2010 en 
de opbrengsten uit de gebruiksvergoeding € 225 voor 2010. 
10 Het Gemengde net is de hoofdspoorweginfrastructuur met uitzondering van de Betuweroute. De 
hoofdspoorweginfrastructuur is bijna al het spoor in Nederland met als grote uitzondering 
spooraansluitingen naar bijvoorbeeld bedrijven. 
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Een laatste factor die de NS noemt is de schaarse capaciteit op het Nederlandse spoornet. Deze vermindert 
de kopersmacht die de NS zou kunnen uitoefenen. 

Een goederenvervoerder ontkent dat er kopersmacht in de spoormarkt bestaat. Zo zal een kopersstaking, een 
daling in de vraag, enkel prijsverhogend werken, die bij gelijkblijvend aanbod niet strookt met een normaal 
functionerende markt. 

Opheffende kopersmacht 
Geen enkele respondent is van mening dat er sprake is van opheffende kopersmacht. Wel merkt KNV op dat 
volgens hen de positie van NS, voor de capaciteitsverdeling, wel neigt naar opheffende kopersmacht. Volgens 
KNV gebeurt dit onder meer via de politiek. KNV zegt dat het verdeelproces voor de spoorcapaciteit, dat 
ProRail hanteert, weliswaar neutraal is maar desalniettemin heeft de NS een grotere invloed dan andere 
vervoerders op het capaciteitverdelingsproces11.

3.1.2 Analyse 

De NMa past de bargaining theory als analyse-instrument toe. Twee respondenten steunen de toepassing van 
de bargaining theory niet. Zij zijn van mening, dat er weinig te onderhandelen valt voor afnemers. Dat uit de 
toepassing van de bargaining theory zou blijken dat er nauwelijks kopersmacht is, doet volgens de NMa er 
niet aan af dat de theorie een geschikt analyse instrument is voor het nagaan of er kopersmacht is. Voor 
zover er iets te onderhandelen valt, blijkt dat meerdere vervoerders en ProRail van mening zijn dat er geen 
outside options zijn. Ook ervaren spoorwegondernemingen geen echte keuze tussen ProRail en Keyrail op de 
Betuweroute. De huidige wettelijke structuur van de spoormarkt is zodanig dat ProRail een monopolie positie 
heeft12. De NMa concludeert daarom dat spoorwegondernemingen geen reële alternatieven hebben voor 
afname van spoorweginfrastructuurcapaciteit van ProRail of Keyrail. Op basis van de bargaining theory geldt 
voor een dergelijke situatie dat het voor afnemers (de vervoerders) lastig is om effectief tegenwicht te bieden 
aan de aanbieder (ProRail/Keyrail).13 Dit leidt er volgens afnemers toe dat zij nauwelijks kopersmacht hebben.  

Dat ProRail aangeeft dat zij weinig financiële risico’s ervaart bij minder afname dan wel het uitblijven van 
overeenstemming duidt op een versterkte de onderhandelingspositie van ProRail. Bij een eventueel negatief 
volume effect bij mislukte onderhandelingen blijft de Rijksbijdrage grotendeels de kosten dekken die ProRail 
maakt14. Dit verstevigt de onderhandelingspositie van ProRail, en verzwakt de onderhandelingspositie van de 

                                                          
11 Het capaciteitsverdelingsproces is een jaarlijkse procedure onder regie van de beheerder waarbij de 
beschikbare spoorinfracapaciteit verdeeld onder de aanvragers; spoorwegondernemingen. 
12 Zie onder meer considerans 40 van Richtlijn 2001/14/EG ‘Spoorweginfrastructuur is een natuurlijk 
monopolie; daarom is het noodzakelijk infrastructuurbeheerders te stimuleren kosten te reduceren en hun 
infrastructuur efficiënt te beheren’ en er is één concessie voor infrastructuurbeheer van het spoor in 
Nederland en die is onderhands toegekend aan ProRail (Beheerconcessie hoofdspoorweginfrastructuur van 1 
januari 2005.)  
13 Oxera (2012), “Buyer power and its role in regulated transport sectors”, p 5, 16 en 33 
14  Zie onder meer artikelen 5(3) en 19 Beheerconcessie ProRail en pagina 12 toelichting op deze concessie; 
‘Een van de voorschriften uit de beheerconcessie is dat het beheerplan financieel dekkend moet zijn. Dit 
betekent concreet dat er, met inachtneming van de te verwachten overige ontvangsten (bijv. 
gebruiksvergoeding), aansluiting moet zijn met de in de begroting van het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat opgenomen middelen voor beheer van het spoor.’  
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afnemer. De afnemer weet immers dat ProRail niet van instemming afhankelijk is. Wel merkt de NMa op dat 
ProRail niet geheel vrij staat in haar handelen nu er ook via de media en politiek druk uitgeoefend kan worden 
op ProRail om tot overeenstemming te komen15. Nu de NMa tot de conclusie komt dat er nauwelijks 
kopersmacht is voor afnemers van spoorinfracapaciteit komt de NMa niet toe aan een beoordeling van de 
effecten van mededinging op de downstream op de kopersmacht in de upstream markt.  

De NMa concludeert dat er geen opheffende kopersmacht is in de markt voor spoorweginfrastructuur. Geen 
enkele respondent is van mening dat er sprake is van opheffende kopersmacht. Wel merkt KNV op dat 
volgens hen de positie van NS, voor de capaciteitsverdeling, wel neigt naar opheffende kopersmacht. De 
NMa kan dit niet vaststellen, wel ziet de NMa dat stadsgewestelijk openbaar vervoer voorrang krijgt volgens 
prioriteringsregels16. Deze gelden als partijen onderling niet uit conflicterende capaciteitsaanvragen komen en 
ProRail het baanvak overbelast verklaart. Dan heeft stadsgewestelijk openbaar personenvervoer voorrang, wat 
een groot deel van de treinen van de NS is. In theorie kan NS dan een sterkere onderhandelingspositie 
hebben ten opzichte van ProRail dan andere vervoerders.  

3.1.3 Tussenconclusie  

Spoorwegondernemingen hebben geen of nauwelijks kopersmacht. Dit geven alle respondenten inclusief 
ProRail aan. Alle respondenten inclusief de infrastructuuraanbieder ProRail zijn van mening dat vervoerders 
geen realistische outside options op korte termijn hebben. 

Dat komt doordat spoorwegondernemingen geen outside options hebben; zij zijn aangewezen op ProRail. 
Omdat de hierboven omschreven wettelijke verplichtingen niet de structuur van de markt wijzigen (outside 
options creëren) leiden deze verplichtingen niet tot een aanzienlijke toename van de kopersmacht in de 
spoorsector.  

Daarnaast komt dat ook door de sterke positie van ProRail. ProRail kan zich veroorloven niet uit 
onderhandelingen te komen. Spoorwegondernemingen kunnen hierdoor in onderhandelingen geen reële 
druk op ProRail zetten. Wel is het mogelijk dat partijen via de media of politiek ProRail onder druk zetten 
tijdens onderhandelingen.

3.2 Wetgevingsinstrumenten (vraag 5) 

                                                          
15 Zie bijvoorbeeld Treinkaartjes niet fors duurder, NOS.nl nieuws, 19 juni 2009 
16 Artikel 10 Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur 

Vraag 5: De NMa is van mening dat informatie- en consultatieverplichtingen, onderhandelingen en 
klachtrecht de belangrijkste wetgevingsinstrumenten zijn om via regulering, de kopersmacht in de spoor- 
en luchtvaartsector te kunnen beïnvloeden. Bent u het hier mee eens? Zijn er andere wettelijke bepalingen 
die relevant zijn voor de analyse van het effect van onderhandelingen op kopersmacht in genoemde 
sectoren?
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3.2.1 Reacties 

NS en ProRail geven aan dat de genoemde wetgevingsinstrumenten niet de enige relevante wettelijke en 
economische instrumenten zijn voor de onderhandelingen tussen aanbieder en afnemer en kopersmacht. 
Andere relevante instrumenten zijn volgens deze partijen wettelijke regels omtrent de prijsvorming van de 
gebruiksvergoeding17 en verplichtingen uit de concessies en de door de Minister goed te keuren vervoerplan18

van NS en beheerplan19 van ProRail. In het beheerplan, merken deze twee respondenten op, is de 
verantwoordelijkheid van de omvang van de investeringen voor spoorinfrastructuur niet neergelegd bij 
vervoerder en/of beheerder maar bij de Minister van Infrastructuur en Milieu. De concessie verplichting voor 
het openbaar personenvervoer kent bepalingen over het aanbieden van vervoerdiensten die afhangen van een 
voorgeschreven zitplaatskans20. Volgens NS, versterkt het Rijk de positie van ProRail doordat het Rijk aan 
ProRail een financiële bijdrage levert voor de uit te voeren taken21.

3.2.2 Analyse 

Uit de reacties blijkt dat twee partijen ervaren dat wettelijke regels over de prijsvorming van de 
gebruiksvergoeding de kopersmacht beïnvloeden naast de in de consultatievragen van de NMa 
geïdentificeerde wetsinstrumenten. Volgens de NMa beperken de regels over de prijsvorming de bandbreedte 
waarover partijen kunnen onderhandelen. Verplichtingen uit de vervoerconcessie beperken de NS in haar 
speelruimte voor wijzigen in hun volumevraag. De grote bijdrage van publieke gelden aan ProRail vermindert 
de afhankelijkheid van ProRail van spoorwegondernemingen. Daarmee beperken deze regels ook de 
bandbreedte waar kopersmacht uitgeoefend kan worden. Bedacht moet worden dat de regels over 
prijsvorming zijn ingesteld vanwege het bestaan van marktmacht bij ProRail.22 Dat bekent dus niet dat deze 
regels over prijsvorming ongewenst zijn. De volgende figuur geeft weer hoe de wettelijke 
onderhandelingsruimte in de huidige situatie van verschillende kanten wordt beïnvloed. 

                                                          
17 Artikel 62 Spoorwegwet j. artikelen 4, 7 t/m 9, 12 en 26 
18 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/spoorvervoer/documenten-en-
publicaties/rapporten/2010/03/08/vervoerplan-2010.html 
19 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/spoorvervoer/documenten-en-
publicaties/rapporten/2009/12/01/beheerplan-2010.html
20 Zie onder andere artikel 6 Vervoerconcessie en p. 33-34 Vervoerplan. Zitplaatskans is de kans dat je in een 
willekeurige trein een zitplaats hebt. 
21 Zie ook paragraaf 3.1 
22 Zie onder meer considerans 40 van Richtlijn 2001/14/EG ‘Spoorweginfrastructuur is een natuurlijk 
monopolie; daarom is het noodzakelijk infrastructuurbeheerders te stimuleren kosten te reduceren en hun 
infrastructuur efficiënt te beheren.’
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Figuur 3.1: Wettelijke onderhandelingsruimte 

3.2.3 Tussenconclusie  

Overheidsbeleid is een dominante factor in de spoormarkt en daarmee ook een bepalende factor voor de 
marktuitkomsten voor vervoerders. De dominantie van overheidsbeleid lijkt de rol die kopersmacht mogelijk 
zou kunnen spelen wanneer er sprake zou zijn van vrij spel tussen beheerder en vervoerders zelfs verder te 
verkleinen.

3.3 Onderhandelingen onder huidig wettelijk kader (vraag 6 t/m 8) 
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3.3.1 Reacties 

Algemeen
KNV en één goederenvervoerder geven aan dat het uitoefenen van kopersmacht in de praktijk lastig is; de 
vervoerder heeft in de praktijk geen keuze en daarmee geen kopersmacht. Een andere goederenvervoerder is 
van mening dat de verschillende instrumenten helpen, maar ze zorgen er niet voor dat de 
ongelijkwaardigheid tussen aanbieder en afnemers wordt weggenomen. Het slechten van muren aan ProRail-
zijde vergt veel tijd, geld en inspanning voor afnemers, waardoor afnemers meestal niet voor die weg kiezen 
zegt deze goederenvervoerder. 

Informatieverstrekking
ProRail is van mening dat informatieverstrekking via de netverklaring23 alleen functioneert in de fase waarin 
een spoorwegonderneming zich oriënteert op spoorcapaciteit. Later, wanneer specifieke details van groter 
belang zijn, is de netverklaring onvoldoende voor informatieoverdracht aan bestaande 
spoorwegondernemingen. De informatievoorziening op wettelijk minimumniveau zorgt volgens een 
goederenvervoerder voor enige transparantie, maar creëert geen gelijk uitgangsniveau tussen beheerder en 
vervoerder bij bijvoorbeeld het aangaan van onderhandelingen over de gebruiksvergoeding. KNV vindt de 
informatievoorziening met name bij de gebruiksvergoeding onvoldoende transparant. Dit komt vooral door 
de complexiteit van de informatie. Bij de gebruiksvergoeding is niet transparant hoe de verdeling van 
gebruiksgerelateerde kosten tussen de vervoerders tot stand komt. Asset Rail meent dat de 
informatieverstrekking transparant lijkt, maar het proces erg star en droog is.  

                                                          
23 De netverklaring is een document van de infrastructuurbeheerder waarin alle relevante informatie staat die 
nodig is voor een spoorwegonderneming om over het spoor te rijden. 
http://www.prorail.nl/Vervoerders/Documents/795142-v1-netverklaring_2011_Gemengde_net.pdf 

Vraag 6: Hoe beïnvloeden de huidige instrumenten uw onderhandelingspositie? Hoe worden deze 
effecten veroorzaakt? Gaat u hierbij specifiek in op elk van de vier instrumenten (voor zover voor u 
relevant):

- Informatieverstrekking waaronder de tarieven, heffingsbeginselen, criteria en voorschriften voor 
capaciteitstoewijzing. 

- Consultatie waaronder het consultatieproces. 
- Onderhandelingen, waaronder onderhandelingen over gebruiksrechten, gebruiksvergoeding, 

kwaliteit van de te leveren diensten en kaderovereenkomsten. 
- Klachtrecht, waaronder de grondslagen voor het indienen van een klacht en de beoordeling aan 

de wettelijke eisen. 

Vraag 7: Wat is uw mening over het effect van de verschillende instrumenten op de onderhandelingen in 
het algemeen, en de kopersmacht in het bijzonder, in uw sector? Gaat u hierbij specifiek in op elk van de 
vier instrumenten (voor zover voor u relevant). 

Vraag 8: Kan de effectiviteit van de onderhandelingen vergoot worden? Zo ja, hoe? Maak in uw antwoord 
onderscheid tussen elementen waaraan de NMa binnen het huidige wettelijk kader nadere invulling kan 
geven, elementen waaraan marktpartijen invulling kunnen geven en elementen waarvoor een 
wetswijziging nodig zou zijn. Gaat u hierbij specifiek in op elk van de vier instrumenten (voor zover voor u 
relevant).
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Consultatie van tarieven en voorwaarden 
In de consultatieprocedure kunnen spoorwegondernemingen reageren op de concept-netverklaring. In de 
netverklaring staat alle informatie die nodig is om over het spoor te rijden, bijvoorbeeld de 
gebruiksvergoeding, de beschikbaarheid van het net en de kwaliteit van de infrastructuur. ProRail en Keyrail 
kunnen de suggesties van spoorwegondernemingen overnemen, maar dat hoeft niet.24 De formele 
consultatieprocedure vindt volgens ProRail op een zodanig tijdstip plaats dat ProRail ingrijpende wijzigingen 
in het aanbod niet tijdig kan realiseren. De NS zijn van mening dat zij tijdens de consultatie enige invloed 
kunnen uitoefenen op de besluitvorming. Naar mening van de NS helpt hierbij dat ProRail de consultatie de 
afgelopen jaren verbeterd heeft, door een transparanter proces en meer structuur. Tegelijkertijd ziet NS dat 
het voor ProRail lastig is om na de consultatie tijdig gewenste wijzigingen door te voeren. Meer langcyclische 
trajecten verdienen volgens NS nadere uitwerking. De NS noemen prestatieregelingen als voorbeeld van een 
onderhandelingsonderwerp dat goed gebruikt en verder jaarlijks uitgewerkt kan worden door ProRail en de 
vervoerders. Volgens een goederenvervoerder legt ProRail regelmatig (volgens deze vervoerder terechte) 
opmerkingen van spoorwegondernemingen over geconsulteerde onderwerpen terzijde, waardoor de 
consultatie is verworden tot een rituele dans zonder echt effect te sorteren. Een andere goederenvervoerder 
merkt op dat er te weinig te halen valt bij een consultatie om aan het proces deel te nemen. Met ProRail en 
Keyrail kan bijvoorbeeld niet onderhandeld worden over de algemene voorwaarden terwijl dit onderdeel is van 
de netverklaring. Onderdelen waar de vervoerder onder andere over wil onderhandelen zijn afhandeling van 
schade en de sinds kort verplichte voorschotnota. Daarom laat deze vervoerder de onderhandelingen over 
aan KNV. KNV zelf is van mening dat de netverklaring een lastig en tijdrovend proces is met weinig resultaat. 
Opmerkingen die de kwaliteit van de netverklaring als document verbeteren passen beheerders aan, 
opmerkingen over andere punten niet.  

Onderhandelingen
Volgens ProRail zijn bij gebruiksvergoedingen op basis van ‘toerekenbare kosten’ onderhandelingen 
ongewenst. Voor onderbouwing hiervan verwijst ProRail naar het kabinetsstandpunt evaluatie Spoorwegwet25.
Daarnaast vindt ProRail het onduidelijk in welke mate meerjarige prijsafspraken mogelijk zijn als de 
gebruiksvergoeding direct gekoppeld is aan kosten. Over prestatieregelingen zijn volgens ProRail wel 
betekenisvolle (individuele) onderhandelingen mogelijk. 

Volgens NS zijn onderhandelingen over de hoogte van de gebruiksvergoeding niet mogelijk en niet wenselijk. 
De wetgeving baseert de gebruiksvergoeding op het principe van de toerekenbare kosten, en de hoogte 
hiervan is opgenomen in de netverklaring. Wanneer partijen daarna nog onderhandelen, wordt het systeem 
volgens NS instabiel. De NS verwijst ook naar het beleidsstandpunt van Infrastructuur en Milieu in deze26.
Namelijk: wanneer de tarieven van een vervoerder omlaag gaan is ofwel meer subsidie nodig, ofwel andere 
vervoerders gaan meer betalen. De NS ziet overigens discussies over de methodiek van de 
gebruiksvergoeding niet als onderhandeling, maar als discussies over een juiste invulling van het wettelijk 
kader.

                                                          
24 Artikel 58 Spoorwegwet. 
25 Spoor in beweging, Kabinetsstandpunt naar aanleiding van het eindrapport van de evaluatie van de 
spoorwetgeving, p 20-21. In het standpunt staat bijvoorbeeld ‘Om duidelijkheid te creëren [...] is [het] niet 
mogelijk om te onderhandelen over de tarieven die gebaseerd zijn op [de gebruiksgerelateerde kosten]’.
26 Spoor in beweging, Kabinetsstandpunt naar aanleiding van het eindrapport van de evaluatie van de 
spoorwetgeving. 



Rapportage van bevindingen  

21

Een goederenvervoerder is van mening dat er nauwelijks tot geen ruimte is voor open en reële 
onderhandelingen, doordat bij onderhandelingen voor ProRail de ondergrens voor de prijs gegevens is. Ook 
bij onderhandelingen over overige grootheden kent ProRail volgens deze goederenvervoerder een starre 
houding. Een andere goederenvervoerder merkt op dat naar hun mening de onderhandelingen neerkomen op 
tekenen bij het kruisje. Deze vervoerder wil wel een hogere prijs betalen wanneer onderhandeld kan worden 
over een hogere kwaliteit, maar tot nog toe krijgt deze vervoerder alleen maar gelijke kwaliteit tegen stijgende 
prijzen. Daarbij merkt de vervoerder op dat meerjarige overeenkomsten over de gebruiksvergoeding enkel tot 
stand konden komen met hulp van externe partijen (het Ministerie) omdat de beheerder de 
onderhandelmarge voor de gebruiksvergoeding zeer beperkt uitlegt. 

KNV is van mening dat NS een betere onderhandelingspositie heeft dan de goederenvervoerders. 
Personenvervoerders zijn namelijk minder afhankelijk van de tarieven voor het gebruik van het spoor. De 
ticketprijs kan immers omhoog27. KNV vreest voor vraaguitval van goederenvervoer voor de Rotterdamse 
haven als de tarieven te veel omhoog gaan. KNV zegt dat wanneer tarieven stijgen, verladers zullen kiezen 
voor (goedkopere) buitenlandse alternatieven voor de Rotterdamse haven voor het vervoer van goederen die 
bestemd zijn voor Europa. In die zin verlaagt, volgens KNV, een gebrek aan kopersmacht de welvaart. KNV 
geeft aan dat de beperkte mogelijkheden om te onderhandelen toch nuttig zijn en ziet ze liever niet 
verdwijnen. Vooral de mogelijkheid om te onderhandelen op kwaliteit en de mogelijkheid tot differentiatie 
(daluren/ nationaal-internationaal) tussen vervoerders ziet de KNV als zinvol. KNV stelt dat als kwaliteit en 
differentiatie direct in de wet worden vastgesteld, de vervoerder veel minder druk kan leveren.  

Wat betreft capaciteit ervaart ProRail dat spoorwegondernemingen eraan hechten de capaciteitsverdeling 
expliciet in een overeenkomst vast te leggen. Een goederenvervoerder bevestigt dit beeld. 

Klachtrecht
Belangrijke aspecten, zoals infrastructuurontwikkeling, vallen volgens ProRail buiten het klachtrecht. NS is 
van mening dat het klachtrecht effectief is. Het biedt hen een middel om tegenwicht te bieden aan ProRail. 
Volgens NS kan de NMa, vanuit haar rol als toezichthouder, juist door het klachtrecht bijdragen aan een 
evenwichtige verhouding tussen vervoerder en netwerkbeheerder. Een goederenvervoerder vindt de drempel 
om een klacht in te dienen hoog, vanwege het beslag op mensen en middelen dat het indienen en afhandelen 
van een klacht met zich meebrengt. Asset Rail is van mening dat de boetes voor ProRail erg laag zijn, ook in 
relatie tot de boetes die ProRail zelf oplegt aan spoorwegondernemingen. Een andere goederenvervoerder 
geeft aan niet snel een formele klacht bij de NMa in te dienen tegen ProRail, omdat dit hen naar verwachting 
meer kost dan oplevert. Ook wil de vervoerder de relatie met ProRail niet op scherp zetten. Deze vervoerder 
stuurt klachten daarom direct naar ProRail, maar de afhandeling daarvan laat veel te wensen over. KNV geeft 
aan dat goederenvervoerders een klacht als hoogdrempelig ervaren en niet als dreigend machtsinstrument 
zien.

Mogelijke verbeteringen 
ProRail is van mening dat spoorwegondernemingen de invulling van hun consultatierol bij 
prestatieregelingen, ontwikkeling van infrastructuur en Beheerplan kunnen versterken. Verder kan volgens 
ProRail de effectiviteit van (onderhandeling over) prestatieregelingen vergroot worden, zodat een efficiënt 
opererende methode verstoringen en de gevolgen daarvan toeschrijft aan een veroorzaker. ProRail acht een 

                                                          
27 Bijvoorbeeld artikel 15(4) NS Vervoerconcessie.  
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verheldering noodzakelijk van de grenzen van de onderhandelbaarheid van de gebruiksvergoeding en 
individuele maatwerkoplossingen zoals prestatieregelingen28.

De NS achten het van belang dat er met volwaardige technische spoorkennis en met inzicht in de financiële 
consequenties gezocht wordt naar een optimale methodiek voor (onderhandelingen over) 
prestatieregelingen. Zij hopen hierbij vooral ook dat andere vervoerbedrijven een grotere inhoudelijke 
bijdrage gaan leveren aan deze discussies voor de totstandkoming van evenwichtige prestatieregelingen. De 
NS zijn geen voorstander van meer regels en/of een grotere rol voor de toezichthouder bij consultatie en 
onderhandelingen, omdat dit naar mening van de NS de verhoudingen tussen de verschillende partijen niet 
zou veranderen. Liever zouden de NS zien dat de NMa een grotere rol gaat spelen bij het opstellen van de 
netverklaring. Daarna zouden onderhandelingen volgens NS niet meer nodig zijn. Een dergelijke aanpak kan 
volgens NS leiden tot meer rust en stabiliteit.  

KNV wil ook betere prestatieafspraken door de technische kant meer aandacht te geven. Volgens KNV 
hebben prestatieafspraken echter niet de hoogste prioriteit bij ProRail.  

Een goederenvervoerder noemt onder mogelijke verbeteringen een discussie over de interpretatie van artikel 
62 lid 1 van de Spoorwegwet. De vervoerder stelt dat ProRail uit dit artikel opmaakt dat de begrote kosten de 
ondergrens van de hoogte van de gebruiksvergoeding zijn. Een eventuele lagere gebruiksvergoeding kan in de 
ogen van ProRail niet, tenzij er externe financiering plaatsvindt. Zolang ProRail zich deze houding aanmeet, is 
onderhandelen over de gebruiksvergoeding volgens de goederenvervoerder verre van effectief, vindt deze 
goederenvervoerder.

3.3.2 Analyse 

Informatieverstrekking
Informatieverstrekking in een markt kan bijdragen aan het versterken van kopersmacht voor afnemers. 
Kennis van de financiële uitgangspositie van de aanbieder vergroot de mogelijkheden van afnemers om 
scherp te onderhandelen.29 Eén vervoerder geeft aan dat de informatieverstrekking door ProRail wel enige 
transparantie creëert, maar partijen geven over het algemeen aan dat dit niet voldoende is. KNV vindt dat 
voornamelijk de informatieverstrekking voor de gebruiksvergoeding, specifiek de toedeling van kosten over 
vervoerders, niet transparant is. Hoewel de informatieverstrekking in de praktijk dus wel enige transparantie 
oplevert, leidt deze transparantie op het spoor niet tot (meer) kopersmacht. Echter nu partijen aangeven dat 
er zonder outside options nauwelijks sprake van kopersmacht is, constateert de NMa dat meer transparantie 
niet leidt tot meer kopersmacht. Meer transparantie kan wel andere doelen dienen, bijvoorbeeld het 
verminderen van onzekerheid bij gebruikers, het betrekken van stakeholders bij de besluitvorming en het 
verstrekken van informatie aan de toezichthouder. 

Consultatie van tarieven en voorwaarden 
De NMa stelt allereerst dat het consultatieproces een ander karakter heeft dan een expliciet 
onderhandelingsproces. Een consultatieproces kan een forum zijn voor onderhandelingen, maar ook andere 

                                                          
28 Artikel 11 Richtlijn 2001/14/EG: ‘De prestatieregeling is een heffingsregeling tussen beheerder en 
spoorwegondernemingen. De regelingen dienen beheerder en spoorwegonderneming ertoe aan te zetten om 
verstoringen zo gering mogelijk te houden en de prestatie van het spoorwegnet te verbeteren.’
29 Oxera (2012), “Buyer power and its role in regulated transport sectors”, p 36 
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doelen dienen. Zoals het verhogen van de transparantie, het afleggen van verantwoording door de aanbieder 
en het openbaar maken van marktinformatie voor toezicht en regulering. Daarom bestaan er ook 
consultatieprocedures in toezichtregimes waar onderhandelingen geen rol spelen30. In een consultatieproces 
is de infrastructuuraanbieder niet genoodzaakt tot overeenstemming te komen met afnemers. In een expliciet 
onderhandelingsproces is formele overeenstemming van partijen wel noodzakelijk, zoals in de spoormarkt 
formele instemming van spoorwegonderneming en beheerder vereist is bij het sluiten van een 
toegangsovereenkomst31. Daarbij is wel de vraag of onderhandelingen waarbij formele instemming nodig is 
en waar de afnemer geen kopersmacht heeft, tot een andere uitkomst leiden dan een consultatieprocedure 
waar geen formele overeenstemming nodig is.  

Alleen de grootste vervoerder, de NS, geven aan enige invloed te hebben tijdens de consultatieprocedure.
Andere afnemers ervaren nauwelijks invloed. De consultatieprocedure is een lastig en tijdrovend proces waar 
voor gebruikers weinig te winnen valt. Enkele vervoerders geven aan dat ProRail veel inhoudelijke 
opmerkingen niet overneemt. Opvallend is dat ProRail wel ruimte ziet voor spoorwegondernemingen om hun 
rol in consultaties te versterken terwijl spoorwegondernemingen vinden dat er weinig valt te halen. Het 
standpunt van de spoorwegondernemingen kan de NMa niet vaststellen. Gezien de eerdere conclusie dat er 
nauwelijks kopersmacht concludeert de NMa wel dat spoorwegondernemingen niet voldoende druk erop 
kunnen zetten zodat ProRail inhoudelijke opmerkingen overneemt. De consultatieprocedure lijkt op zijn best 
een beperkte positieve invloed op kopersmacht te hebben. Meerdere gebruikers vinden echter dat er weinig te 
halen valt tegenover de investering in de consultatie.  

Uit de reacties van ProRail en NS komt het beeld naar voren dat de consultatieprocedure voor de 
netverklaring te kort is voor onderhandelingen op sommige specifieke punten. De NMa ziet echter geen 
belemmeringen om het consultatieproces zo in te richten dat ProRail overleg over specifieke punten naar 
voren haalt. De wetgeving stelt alleen uiterste termijnen voor de publicatie van de netverklaring32. Het 
uitblijven van een oplossing vanuit de marktpartijen zelf kan er wel op duiden dat de wettelijke instrumenten 
niet goed werken. 

Onderhandelingen ten behoeve van een overeenkomst
Volgens alle partijen is er op dit moment weinig onderhandeling mogelijk over de hoogte van de 
gebruiksvergoeding. Bovendien stelt de NMa vast dat het systeem van de gebruiksvergoeding zoals 
neergelegd in de Spoorwegwet innerlijk strijdig is33. De Spoorwegwet bepaalt dat de gebruiksvergoeding 
gerelateerd is aan de gebruiksgerelateerde kosten maar ook dat de hoogte van de gebruiksvergoeding 
onderhandelbaar34 is. Nu ProRail zelf bepaalt welk deel van de kosten gebruiksgerelateerd is, kunnen 
onderhandelingen nooit leiden tot een hogere of lagere gebruiksvergoeding die gelijk is aan de 
gebruiksgerelateerde kosten. Als dat wel zo zou zijn, zou ProRail in eerste instantie de gebruiksvergoeding 
niet gelijk aan de gebruiksgerelateerde kosten bepaald hebben. 35 De NMa concludeert dan ook dat de 

                                                          
30 Oxera (2012), “Buyer power and its role in regulated transport sectors”, p 51 
31 Artikel 57 Spoorwegwet. 
32 Artikel 3 Richtlijn 2001/14/EG 
33 Zie ook Bijlage 2 NMa Passage Position paper voor de tijdelijke parlementaire onderzoekscommissie 
Onderhoud en Innovatie Spoor. 
34 Dat blijkt ook uit de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 27 april 2009. 10 LJN: 
BI4282, AWB 07/872 AWB 07/873. 
35 Artikel 62(7) Spoorwegwet j. artikel 7(3 en 6) Richtlijn 2001/14/EG. 
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wettelijke bepalingen36 met betrekking tot onderhandelingen over de gebruiksvergoeding weinig bijdragen aan 
het versterken van de kopersmacht van afnemers.  

Of partijen willen onderhandelen over de gebruiksvergoeding verschilt aanzienlijk tussen partijen. Over de 
gebruiksvergoeding lopen de meningen sterk uiteen. ProRail en NS willen niet onderhandelen over de 
gebruiksvergoeding omdat dit leidt tot een waterbedeffect37 of een hogere bijdrage uit publieke gelden. 
Goederenvervoerders en KNV willen juist meer onderhandelingen over de gebruiksvergoeding. NS geeft aan 
dat onderhandelingen over de gebruiksvergoeding leiden tot instabiliteit; wanneer ProRail de tarieven voor 
een individuele vervoerder onder het kostenniveau vaststelt, leidt dit volgens NS tot ofwel meer 
overheidssubsidie, ofwel hogere tarieven voor andere vervoerders. Beide zijn volgens NS onwenselijk. 
Goederenvervoerders en KNV willen juist wel onderhandelen over de gebruiksvergoeding en geven aan beter 
af te zijn met de huidige beperkte onderhandelingsmogelijkheden dan helemaal geen onderhandelingen 
meer.

De verschillen van inzicht en onduidelijkheid over de mogelijkheid om te onderhandelen over de hoogte van 
de gebruiksvergoeding, zorgen voor een inefficiënt onderhandelproces. Duidelijkheid hierover kan bijdragen 
aan de efficiëntie van de onderhandelingen in kosten en tijd.  

Alle spoorwegondernemingen willen onderhandelen over de kwaliteit en prestatieregelingen. 
Spoorwegondernemingen geven echter aan dat onderhandelingen hierover nu niet of nauwelijks 
plaatsvinden. De wet beoogt dat ProRail met spoorwegondernemingen afspraken maakt over de door de 
beheerder te leveren kwaliteit van de infrastructuur en prestatieafspraken38. Als afnemers kopersmacht 
zouden hebben dan zouden ze onderhandelingen over kwaliteit en prestatieregelingen kunnen agenderen en 
wellicht afdwingen. Het momenteel uitblijven van door afnemers gewenste onderhandelingen duidt erop dat 
er onvoldoende kopersmacht aanwezig is om succesvolle onderhandelingen over kwaliteit en 
prestatieafspraken te initiëren. Op basis van de reacties in de consultatie constateert de NMa dat de wettelijk 
verplichte toegangsovereenkomst haar doel wat betreft kwaliteits- en prestatieafspraken niet volledig bereikt. 

Klachtrecht
De NMa veronderstelt in het consultatiedocument dat het klachtrecht haar schaduw vooruit werpt tijdens het 
consultatie- en onderhandelingsproces39. Het gedrag van partijen wordt namelijk beïnvloed door de 
mogelijkheid dat de andere partij een klacht kan indienen. Uit de reacties blijkt echter dat niet alle 
spoorwegondernemingen het klachtrecht ervaren als een effectieve manier om kopersmacht uit te oefenen. 
Deze spoorwegondernemingen geven aan dat de verwachte investering in tijd en bemensing groter is dan de 
verwachte baten. Een vervoerder denkt daarbij ook aan het behoud van de relatie met ProRail. Enkel de NS 
ziet het klachtrecht als een effectief instrument om tegenwicht te bieden aan ProRail. Hieruit concludeert de 
NMa dat het onwaarschijnlijk is dat het klachtrecht voor alle vervoerders een effectieve manier is om 
kopersmacht uit te oefenen. Dit betekent niet dat het klachtrecht betekenisloos is. Het klachtrecht 
functioneert ook als een waarborg tegen onrechtmatig handelen van de beheerder. Een klachtprocedure zorgt 

                                                          
36 Artikelen 59(1)b, 62, 63 Spoorwegwet 
37 Korting bij de ene vervoerder wordt gecompenseerd door een opslag bij de andere vervoerder. Zie ook 
Oxera (2012), “Buyer power and its role in regulated transport sectors”, p 50. 
38Respectievelijk artikel 59(1)a Spoorwegwet en artikel 62(7) Spoorwegwet j. artikel 11 Richtlijn 2001/14/EG 
39 NMa Consultatiedocument Kopersmacht in de spoor- en luchtvaartsector, p 10. 
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ervoor dat de beheerder binnen de wet blijft, maar niet dat een spoorwegonderneming een uitkomst binnen 
de grenzen van de wet naar zich toe kan trekken. 

3.3.3 Tussenconclusie 

Alle vier onderzochte wetsinstrumenten40 helpen in zeer beperkte mate de kopersmacht van 
spoorwegondernemingen ten opzichte van ProRail te vergroten. Aan het gebruik van deze wetsinstrumenten 
zijn ook kosten verbonden voor de spoorwegondernemingen in de zin van tijd, geld en inspanning. Nu de 
wetsinstrumenten niet aanmerkelijk de kopersmacht van afnemers vergroten, betekent niet dat deze 
instrumenten niet zinvol zijn. De instrumenten kunnen ook andere doeleinden beogen zoals het vergroten 
van transparantie en het verbeteren van de informatievoorziening. 

Meer informatieverstrekking over bijvoorbeeld tarieven geeft de afnemer in een markt op het eerste gezicht 
meer munitie in onderhandelingen, maar gegeven het ontbreken van kopersmacht in onderhandelingen is de 
vraag in welke mate dit zinvol is.  

De consultatieprocedure lijkt op zijn best een beperkte positieve invloed op kopersmacht te hebben. 
Meerdere gebruikers vinden echter dat er weinig te halen valt tegenover hoge kosten (tijd & geld).  

Verschillen van inzicht en onduidelijkheid over de mogelijkheid om te onderhandelen over de hoogte van de 
gebruiksvergoeding, zorgen voor een inefficiënt onderhandelproces. Duidelijkheid hierover kan bijdragen aan 
de efficiëntie van de onderhandelingen. 

Binnen het huidige kader vinden, tegen de wensen van vervoerders in, geen succesvolle onderhandelingen 
over kwaliteit en prestatieregelingen plaats. De mogelijkheid om te onderhandelen biedt te weinig 
kopersmacht voor vervoerders om de agenda van de onderhandelingen te bepalen. Nu dit niet gebeurd lijken 
de huidige wettelijke instrumenten hun doel niet te bereiken. 

Het is onwaarschijnlijk dat het klachtrecht voor alle vervoerders een effectieve manier is om kopersmacht uit 
te oefenen. De kosten van een klacht in tijd en bemensing lijken vaak niet op te wegen tegen de baten. Dat 
betekent echter niet dat het klachtrecht betekenisloos is, het klachtrecht zorgt ervoor dat de beheerder binnen 
de wet handelt. 

3.4 Initiatieven van marktpartijen (vraag 12 t/m 15) 

                                                          
40 Dat zijn; informatieverstrekking, consultatie, onderhandelingen en klachtrecht. 



Rapportage van bevindingen  

26

3.4.1 Reacties 

Brancheorganisaties
ProRail geeft aan dat brancheorganisaties kleinere afnemers in staat stelt op efficiënte wijze bij het overleg 
met ProRail betrokken te zijn. ProRail vindt dat daardoor ProRail de belangen op een collectief niveau 
verwerkt en niet de toevallige individuele belangen van één afnemer. 

Asset Rail geeft aan dat afnemers door brancheorganisaties samen sterk staan. KNV, zelf een 
brancheorganisatie voor spoorgoederenvervoerders, geeft aan dat brancheorganisaties belangrijk zijn voor de 
koppeling van expertise. Zo luisteren beheerder en de politiek meer naar de goederenvervoerders.

Een goederenvervoerder merkt op dat tegenover ProRail kopers gezamenlijk sterker staan dan als ze alleen 
onderhandelen. Volgens deze vervoerder zou bij individueel onderhandelen (i.p.v. collectief) de resultaten 
voor die specifieke onderneming beter kunnen zijn maar niet zolang ProRail naar eigen zeggen non-
discriminatoir moet handelen en meent dat zij onderhandelingsresultaat aan alle andere partijen moet 
overleggen. De klant van de afnemer is uiteindelijk beter af omdat deze over de hele linie de markt de laagst 
mogelijke prijs voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur overeenkomt. Ten tweede is volgens deze 
vervoerder de scheidslijn met ontoelaatbaar handelen onder de Mededingingswet dun. De branche is daarom 
terughoudend in de mogelijkheden om gezamenlijk op te treden tegenover de monopolistische 
infrastructuuraanbieder. De vervoerder doet dan ook een voorstel om de Mededingingswet niet van 
toepassing te verklaren bij onderhandelingen met een monopolist. De vervoerder denkt dat dit de effectiviteit 
van onderhandelingen verhoogt. 

Contractduur 
Een goederenvervoerder geeft aan dat een lagere frequentie door een langere contractsduur efficiënter kan 
zijn maar niet van invloed lijkt te zijn op de vermeende kopersmacht aangezien die, zoals eerder betoogd, in 
de relatie infrabeheerder-spoorwegonderneming niet tot nauwelijks aanwezig is. ProRail geeft aan dat het 

Vraag 12: Hoe beïnvloeden de huidige brancheorganisaties uw onderhandelingspositie? Hoe worden deze 
effecten veroorzaakt? Wat is uw mening over het effect van deze brancheorganisaties op de 
onderhandelingen in het algemeen, en de kopersmacht in het bijzonder, in uw sector?  

Vraag 13: Kan de effectiviteit van de onderhandelingen door middel van brancheorganisaties vergoot 
worden? Zo ja, hoe?

Vraag 14: Hoe beïnvloedt de huidige lengte van uw contract tussen u en uw aanbieder/ afnemer uw 
onderhandelingspositie? Hoe worden deze effecten veroorzaakt? Wat is uw mening over het effect van de 
lengte van contracten tussen aanbieder en afnemer op de onderhandelingen in het algemeen, en de 
kopersmacht in het bijzonder, in uw sector?  

Vraag 15: Kan de effectiviteit van de onderhandelingen door middel van bepaalde contractlengte vergoot 
worden? Zo ja, hoe? Wat is volgens u de optimale contractduur? 
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wettelijke kader in de spoorwetgeving nog niet gestabiliseerd is en dat er nog een relatief frequente 
revisiebehoefte bestaat. Een voorbeeld is de Algemene Voorwaarden van de Toegangsovereenkomst41.

Wat betreft de gebruiksvergoeding geven een vervoerder en KNV aan dat uit de praktijk blijkt dat door het 
afsluiten van een meerjarige overeenkomst op het gebied van de gebruiksvergoeding een voor beide partijen 
langduriger duidelijkheid ontstaat. Dit is gunstig voor de spoorwegonderneming bij het bepalen van de aan 
de verlader te berekenen tarieven voor de duur van de meerjarenovereenkomst.  

3.4.2 Analyse 

Brancheorganisaties 
De meeste respondenten, inclusief ProRail, melden dat het effect van brancheorganisaties de positie van 
afnemers versterkt en daarmee kopersmacht vergroot. Echter twee partijen geven aan dat er een conflict kan 
ontstaan tussen individuele en collectieve belangen en dat een vervoerder in specifieke gevallen beter af kan 
zijn met individuele onderhandelingen. Deze bevindingen zijn in overeenstemming met de theorie uit het 
Oxera rapport. Gezamenlijke inkoop vermindert namelijk het aantal outside options van de 
infrastructuuraanbieder. 42 Ook ProRail vindt het belangrijk dat belangen van spoorwegondernemingen op 
een collectief niveau verwerkt worden en niet de toevallige individuele belangen van één afnemer. De 
brancheorganisaties dragen hieraan bij. De NMa acht het aannemelijk dat brancheorganisaties de 
kopersmacht voor de spoorsector als geheel, nog enigszins weten te vergroten nu dit in lijn is met de theorie 
en de reacties van partijen.  

Wat betreft de scheidslijn met ontoelaatbaar handelen onder de Mededingingswet verwijst de NMa naar de 
Europese richtsnoeren betreffende horizontale samenwerkingsovereenkomsten. Deze richtsnoeren scheppen 
een kader voor de toelaatbaarheid van horizontale samenwerkingsvormen, waaronder gezamenlijke 
inkoopovereenkomsten.43

Contractduur 
Voor de gebruiksvergoeding geven twee partijen aan dat langere overeenkomsten wenselijk zijn, omdat ze 
stabiliteit en rust bieden en gunstig zijn voor het berekenen van tarieven aan de verlader. Echter geen van de 
partijen geeft aan dat de contractduur de kopersmacht beïnvloedt. Een partij merkt zelfs op dat de 
contractduur voornamelijk de efficiëntie van de onderhandelingen vergroot, maar niet zozeer de 
kopersmacht. Langere contracten kunnen de onderhandelingspositie van de aanbieder (in dit geval de 

                                                          
41 De toegangsovereenkomst is een overeenkomst tussen beheerder en een spoorwegonderneming die 
minimaal afspraken bevat over het gebruik van capaciteit, de geboden kwaliteit door de beheerder en de 
gebruiksvergoeding. Zie ook artikel 59 Spoorwegwet. 
42 Oxera (2012), “Buyer power and its role in regulated transport sectors”, p 35 
43  Uitgangspunt is dat horizontale samenwerking de mededinging in ieder geval niet doelbewust mag 
beperken. Verder mag een horizontale samenwerking ook niet onbewust de mededinging merkbaar beperken 
tenzij de samenwerkende onderneming kan bewijzen dat er: economische voordelen zijn, dat de beperking 
onmisbaar is, dat een billijk deel van het voordeel de gebruikers ten goede komt, en de samenwerking niet de 
mogelijkheid geeft de mededinging voor een wezenlijk deel uit te schakelen. Ondernemingen zijn zelf 
verantwoordelijk om na te gaan of zij binnen de wet handelen. De NMa adviseert ondernemingen de 
richtsnoer te raadplegen.
http://europa.eu/legislation_summaries/competition/firms/l26062_nl.htm 
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spoorbeheerder) verzwakken als deze gepaard gaan met specifieke investeringen. De beheerder zit dan 
namelijk vast aan specifieke investeringen die ze alleen kan terugverdienen door behoud van de relatie met de 
afnemer, zogenaamde ‘hold up’44. ProRail geeft echter niet aan dat ze vastzit aan specifieke investeringen. 
Daarmee zijn er geen aanwijzingen dat de contractduur de kopersmacht beïnvloedt. 

3.4.3 Tussenconclusie  

Over het algemeen weten brancheorganisaties de kopersmacht, voor de sector als geheel, nog enigszins te 
vergroten.

3.5 Toekomstige ontwikkelingen (vraag 16 t/m 19) 

3.5.1 Reacties 

Marktontwikkelingen
Zowel ProRail als vervoerders geven aan dat ontwikkelingen die kopersmacht beïnvloeden niet vanuit de 
markt zijn te verwachten maar vanuit beleid en wetgeving. Als voorbeeld noemen ProRail en de NS de 
Recast45 en het Kabinetsstandpunt naar aanleiding van de evaluatie Spoorwegwetgeving46. Volgens ProRail is 
het Kabinetsstandpunt een impliciete afwijzing van een op kopersmacht gebaseerde benadering nu het 
standpunt een niet-onderhandelbare gebruiksvergoeding beoogd47. Een goederenvervoerder verwacht weinig 
verschuivingen in de posities tussen aanbieder en afnemer door marktontwikkelingen. De structuur van de 
markt, monopolistische aanbieder, is zodanig dat alleen wettelijke maatregelen meer evenwicht kunnen 
brengen. De NS verwachten ook weinig van de markt en meer vanuit beleid en regulering. De Recast zal de 
                                                          
44 Oxera (2012), “Buyer power and its role in regulated transport sectors”, p 35 
45 Herziening ‘Recast’ van het Eerste Spoorwegpakket door de Europese wetgever. 
46 p. 20-21 Spoor in beweging, Kabinetsstandpunt naar aanleiding van het eindrapport van de evaluatie van de 
spoorwetgeving. 
47 Zie Spoor in beweging, Kabinetsstandpunt naar aanleiding van het eindrapport van de evaluatie van de 
spoorwetgeving, p 20-21; ‘Om duidelijkheid te creëren [...] is [het] niet mogelijk om te onderhandelen over de 
tarieven die gebaseerd zijn op [de gebruiksgerelateerde kosten]’.

Vraag 16: Welke marktontwikkelingen verwacht u die kopersmacht kunnen beïnvloeden? Voor welke 
ontwikkelingen lijkt kopersmacht gevoelig te zijn? Welke verschuivingen verwacht u in de posities van 
afnemer en aanbieder in de betrokken (deel)sectoren? 

Vraag 17: Welk effect kunnen marktontwikkelingen hebben op de werking van het huidige regulerende 
kader in de (deel)sectoren? 

Vraag 18: Welke ontwikkelingen in het regulerende kader zelf acht u wenselijk? Speelt kopersmacht daarbij 
een rol of kan kopersmacht daarbij benut worden? 

Vraag 19: Kunt u extreme situaties benoemen die effect zullen hebben op kopersmacht in uw sector? (De 
NMa betrekt deze vraag niet in de analyse omdat de reactie op deze vraag hier geen aanleiding toe 
geven.) 



Rapportage van bevindingen  

29

spoormarkt volgens de NS verder ordenen. In de ogen van de NS zal bij de implementatie van de Recast 
kopersmacht geen rol spelen. De NS verwijzen ook naar het McNulty48 rapport. In het rapport wordt gepleit 
voor meer samenwerking en allianties tussen spoorbeheerder en afnemers. De NS verwachten dat de 
spoorwegwetgeving op dit punt de komende jaren nog (grondig) gaat wijzigen. Het KNV verwacht dat 
werkende Europese goederencorridors effectieve zeggenschap van de koper kan vergroten.  

ProRail verwacht verder dat, door een afnemend marktaandeel van voorheen aan NS verbonden partijen, de 
vraag naar een verder gedifferentieerd product- en prestatieaanbod versterkt. De nadruk van kopersmacht ligt 
dan in de consultatie van het beheerplan en in de onderhandelingen over toegangsovereenkomst en de 
prestatieregeling. De NS verwachten dat de nadruk komt te liggen op het uitonderhandelen met ProRail van 
KPI’s49 en prestatieregelingen. 

3.5.2 Analyse 

De NMa merkt op dat respondenten nauwelijks ontwikkelingen vanuit de markt voorzien die kopersmacht 
beïnvloeden maar met name overheidsingrijpen voorzien (o.a. Recast). Hierdoor ontstaat bij de NMa de 
indruk dat de spoormarkt nogal beleidsgeoriënteerd is. Als geconcludeerd in paragraaf 1.2, strekt het 
overheidsbeleid zich verder uit dan alleen de Spoorwegwet en bevat mede de Beheerconcessie, de 
Vervoerconcessie en beleidsvoornemens50. Een aantal partijen geeft aan deze beleidsinstrumenten de rol voor 
kopersmacht lijkt te verkleinen51, een trend waarvan zij verwachten dat deze in de toekomst doorzet. De NMa 
verwacht dan ook dat voor de toekomst geen verandering voor de mate van kopersmacht nu de structuur van 
de spoormarkt door de wet is gegeven en toekomstige wettelijke ontwikkelingen deze structuur niet wijzigen 
noch outside options creëren. Veranderingen in de verhoudingen tussen aanbieder en afnemer zijn niet vanuit 
de markt te verwachten. 

3.5.3 Tussenconclusie 

De NMa verwacht voor de toekomst geen verandering voor de mate van kopersmacht. De wet geeft de 
structuur van de spoormarkt en toekomstige wettelijke ontwikkelingen wijzigen deze structuur niet, noch 
creëren zij outside options voor de afnemer. Veranderingen in de verhoudingen tussen aanbieder en afnemer 
zijn niet vanuit de markt te verwachten. 

                                                          
48 Realising the potential of GB rail, Report of the Rail Value for Money Study, (2011). Sir Roy McNulty was de 
voorzitter van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan het rapport.   
49 Kern Prestatie Indicatoren 
50 Kabinetsstandpunt naar aanleiding van de evaluatie. 
51 Zie paragraaf 3.2 
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4 Reacties luchtvaartsector 
Dit hoofdstuk behandelt de vragen die gesteld zijn in het consultatiedocument 52 voor de luchtvaartsector. 
Eerst geeft de NMa kort de reacties van partijen weer, zonder verder inhoudelijk op deze reacties in te gaan. 
Daarna volgt de analyse van die reacties door de NMa en tot slot volgt een tussenconclusie die de 
belangrijkste bevindingen kort samenvat: 

- Het theoretisch kader gaat in op de vraag of er in algemene zin sprake kan zijn van kopersmacht 
gezien de structuur van de markt. 

- De paragraaf wetgevingsinstrumenten behandelt de vraag of naast de door de NMa geïdentificeerde 
wetgevingsinstrumenten die kopersmacht beogen te versterken er nog andere 
wetgevingsinstrumenten zijn die kopersmacht beïnvloeden. 

- De paragraaf over de onderhandelingen onder het huidig wettelijk kader gaat gedetailleerd in op het 
effect van wetgevingsinstrumenten op kopersmacht. 

- De paragraaf over initiatieven van marktpartijen gaat in op twee ontwikkelingen die door de markt 
buiten het wettelijk kader zijn geïnitieerd en al dan niet kopersmacht beïnvloeden. 

- De laatste paragraaf beantwoordt de vraag of wij in de toekomst wijzigingen in de mate van 
kopersmacht mogen verwachten. 

De NMa heeft van vier luchtvaart organisaties een reactie ontvangen: de luchthaven Schiphol, de 
luchtvaartmaatschappijen KLM en easyJet en tenslotte de combinatie van twee branche organisaties 
BARIN/SAOC. 

4.1 Theoretisch kader – bargaining theory (vraag 1-4) 

4.1.1 Reacties 

Algemene toepasbaarheid 
                                                          
52 http://www.nma.nl/images/Consultatiedocument%20kopersmacht%20in%20de%20spoor-
%20en%20luchtvaartsector22-197459.pdf 

Vraag 1: Wat is uw mening over de toepasbaarheid van de bargaining theory voor de analyse van de 
effectiviteit van onderhandelingen tussen aanbieders en afnemers op de Nederlandse markten voor 
spoor- en luchtvaart? 

Vraag 2: Kunt u aangeven welke outside options u in uw positie als afnemer dan wel aanbieder heeft? Wat 
is uw mening over de mate waarin deze outside options uw onderhandelingspositie beïnvloeden? 

Vraag 3: Bent u van mening dat in uw sector sprake is van opheffende kopersmacht (een niveau van 
kopersmacht welke het effect van marktmacht van aanbieders volledig teniet doet)? 

Vraag 4: Kunt u aangeven of in uw sector er situaties zijn waarin kopersmacht niet de welvaart verhoogt 
maar verlaagt? Kunt u deze situaties omschrijven? 
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KLM, BARIN/SAOC en easyJet geven aan dat bargaining theory in de praktijk geen rol speelt. Schiphol geeft 
aan dat bargaining theory deels toepasbaar is en benadrukt daarbij het gezamenlijke mainportbelang met een 
afgeleide kopersmacht door de positie van de eindgebruiker (passagier). Schiphol geeft aan dat begrip van 
deze bredere context waarin Schiphol opereert cruciaal is om de markt- en onderhandelingspositie van 
Schiphol op waarde te kunnen schatten. In deze context is volgens Schiphol zeker sprake van bargaining 
power, hetgeen volgens Schiphol in de praktijk is bewezen door de vaststelling van tarieven lager dan het 
maximale niveau dan is toegestaan op basis van de regulering. 

Outside options    
KLM, BARIN/SAOC en easyJet geven aan geen realistische outside options te hebben. KLM en easyJet geven 
aan dat andere luchthavens geen reëel alternatief vormen voor Schiphol voor de bediening van de 
Nederlandse markt. De combinatie van de centrale ligging ten opzichte van de grootste bevolkingscentra en 
het product dat deze luchtvaartmaatschappijen in de markt aanbieden is daarvoor bepalend. Schiphol geeft 
aan dat voor de hub carrier KLM geen sprake is van een alternatieve aanbieder. Volgens Schiphol hebben 
luchtvaartmaatschappijen die origin/destination (O/D) vervoer53 aanbieden wel voldoende outside options.
Voor veel Nederlanders geldt namelijk dat zij binnen- of buitenlandse alternatieven hebben voor vluchten 
vanaf de Amsterdamse luchthaven. Schiphol geeft verder aan dat de inrichting van haar infrastructuur gericht 
is op de hub operatie (bijv. piekcapaciteit en transferfaciliteiten) hetgeen leidt tot hogere kosten dan een pure 
O/D luchthaven. 

Opheffende kopersmacht 
Alle gebruikers geven aan dat er geen opheffende kopersmacht is. Schiphol is van mening dat er wel sprake is 
van opheffende kopersmacht, met name op O/D vervoer en in beperkte mate door een mogelijke dreiging 
van verplaatsing van Air France-KLM naar de luchthaven Charles de Gaulle in Parijs.  

Welvaartsverlagende effecten 
Als welvaartsverlagend wordt door easyJet het zogenaamde waterbedeffect aangegeven. Kort gezegd komt dit 
er volgens easyJet in de context van Schiphol op neer dat KLM door het bezit van meer kopersmacht dan 
easyJet een onevenredig klein deel van de kosten van bepaalde luchthaveninfrastructuur (zoals 
bagageafhandeling) betaalt. EasyJet verwijst daarbij naar de positie van KLM als 
transferluchtvaartmaatschappij. Voor bepaalde diensten voor transferpassagiers zou KLM (relatief) te weinig 
betalen in vergelijking met O/D passagiers en in vergelijking tot de onderliggende kosten. Dit zou tot 
oneerlijke prijsstelling van luchthaveninfrastructuur voor easyJet leiden en concurrentiële benadeling voor 
easyJet ten opzichte van KLM.  

Schiphol geeft aan dat luchtvaartmaatschappijen de keuze hebben om de luchthaventarieven al dan niet 
volledig door te berekenen aan de passagier. De mogelijkheden daartoe zijn afhankelijk van de mate van 
concurrentie die luchtvaartmaatschappijen ondervinden op de downstream markten waarop zij actief zijn. Zo 
heeft KLM - aldus Schiphol- op een aantal routes van oudsher een dominante positie. Op routes waarop 
sprake is van relatief weinig concurrentie kunnen de ticketprijzen door luchtvaartmaatschappijen relatief hoog 
worden gesteld, onafhankelijk van het niveau van de luchthaventarieven, die vaak een relatief gering deel 
uitmaken van de ticketprijs. Dit kan ertoe leiden dat tariefsverlagingen niet of niet geheel ten goede komen 

                                                          
53 De origin/destionation  markt is de markt voor passagiers die Schiphol als begin- of eindbestemming 
hebben. De transfermarkt is de markt voor passagiers die een overstap maken op Schiphol (dus Schiphol is 
geen bestemming).
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aan passagiers. Een illustratief voorbeeld hiervan is aldus Schiphol, de periode na het op nul stellen van de 
zgn. vliegbelasting; in deze periode verhoogde de KLM de ‘kale’ ticketprijzen. KLM geeft aan dat er sprake 
zou zijn van een welvaartsverlagend effect als verlagingen van de luchthaventarieven niet zouden worden 
doorgegeven aan de eindgebruiker. Daar is in deze concurrerende markt geen sprake van volgens de KLM.  

4.1.2 Analyse 

Het begrip kopersmacht in de zin van de bargaining theory is een economisch begrip. Economisch gaat het 
om de vraag of en in welke mate kopers in staat zijn om prijsverhogingen van een aanbieder teniet te doen. 
In dat verband wordt ook de term compenserende afnemersmacht gebruikt. Bargaining theory, neemt aan dat 
downstream inkopers kunnen onderhandelen om tot lagere inkoopprijzen te komen. Voor het teniet kunnen 
doen van die prijsverhogingen moet het waarschijnlijk zijn dat afnemers op korte termijn naar 
alternatieven(outside options) kunnen overstappen54 wanneer Schiphol prijsverhogingen wenst door te voeren. 
De waarschijnlijkheid dat gebruikers op korte termijn in voldoende mate overstappen naar een andere 
luchthaven, kan in de praktijk door diverse factoren worden belemmerd zoals bijvoorbeeld het gebrek aan 
capaciteit op andere luchthavens of gebrek aan alternatieve luchthavens met vergelijkbare infrastructuur, 
juridische beperkingen55 of een ongunstiger geografische ligging van andere luchthavens. 

De twee grootste luchtvaartklanten van Schiphol (KLM en easyJet) geven aan dat andere luchthavens qua 
kenmerken op een zodanige wijze van Schiphol verschillen dat zij geen reëel alternatief vormen voor 
Schiphol.

Een groot aantal van de door Schiphol genoemde voorbeelden geven weer hoe de onderhandelingspositie 
van Schiphol zou verzwakken als luchtvaartmaatschappijen geheel of gedeeltelijk zouden vertrekken. Met 
deze voorbeelden van Schiphol is echter niet de economische kernvraag beantwoord of het ook waarschijnlijk 
is dat de luchtvaartmaatschappijen – al dan niet in het kielzog – van vertrekkende passagiers daadwerkelijk in 
voldoende mate zullen vertrekken in reactie op een kleine maar significante prijsverhoging van de 
luchthaveninfrastructuur diensten van Schiphol.  

Voor wat betreft de invloed van mogelijk switchende passagiers is het niet aannemelijk dat kleine maar 
significante tariefsverhogingen (5 tot 10%) van de luchthaveninfrastructuurdiensten van Schiphol een 
merkbare invloed hebben op de uitkomsten van concurrentie tussen luchthavens als gevolg van die 
prijsverhogingen en switchende passagiers. Doordat de luchthaventarieven relatief gering zijn ten opzichte 
van de kosten van de luchtvaartmaatschappijen zijn andere kosten (en aspecten) belangrijker voor de keuze 
voor de luchthaven Schiphol dan de luchthaventarieven. Voor de eindgebruikers van de 
luchtvaartmaatschappijen is een stijging van de luchtvaarttarieven van 5-10% niet hoog genoeg om hen in 
voldoende grote aantallen te laten over stappen naar andere vliegvelden. Er gaat daardoor onvoldoende druk 
uit vanuit de retail markt om disciplinerend te werken op de wholesale markt. 56

                                                          
54 Zie Oxera (2012) “Buyer power and its role in regulated transport sectors” Glossary p.5 
55 Bijvoorbeeld een bepaalde luchtvaartmaatschappij heeft geen verkeersrechten om vanaf een andere 
luchthaven dan Schiphol naar bepaalde niet EU-bestemmingen te vliegen. 
56 Zie: NMa-rapportage “ Onderzoek economische machtspositie Schiphol en wenselijkheid regulering” d.d. 
15 november 2010, pagina 22. 
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Ook de in relatie tot de bargaining theory door Schiphol gemaakte opmerking dat Schiphol tarieven vaststelt 
die lager zijn dan het toegestane maximum kan - in overeenstemming met de uitkomsten van het NMa 
onderzoek naar de economische machtspositie van Schiphol als aanbieder van luchthavenactiviteiten - niet 
worden herleid tot het bestaan van voldoende opheffende kopersmacht.57  Daar komt bij dat de vigerende 
regelgeving op grond waarvan de tarieven mogen worden berekend het risico in zich draagt dat er meer 
kosten aan luchtvaartmaatschappijen worden berekend dan in een concurrerende markt het geval zou zijn. 58

Dat kan ook het geval zijn bij tarieven die onder het wettelijke toegestane maximum liggen.  

Op basis van het bovenstaande concludeert de NMa dat de consultatie geen aanleiding geeft om het bestaan 
van voldoende kopersmacht door outside options te veronderstellen. Deze conclusie is in lijn met eerder NMa-
onderzoek naar de economische machtspositie van Schiphol als aanbieder van luchthaveninfrastructuur59.
Voor zover er sprake is van kopersmacht zou die via economische regulering dan wel via andere regelgeving 
of instituties moeten komen. 

Voorgaande conclusie betekent dat de NMa niet behandelt of er in geval van Schiphol sprake kan zijn van 
negatieve effecten van kopersmacht op de welvaart als gevolg van het uitoefenen van compenserende 
kopersmacht. Mogelijke negatieve effecten hadden kunnen zijn het niet doorberekenen van inkoopvoordelen 
op de downstreammarkt(en)60 en het doorberekenen van een negatief onderhandelresultaat aan een andere 

                                                          
57 Dat Schiphol in recente jaren niet de volledige tariefruimte heeft benut, heeft er mogelijk mee te maken dat 
Schiphol er voor kiest haar tarieven stabiel te houden. Dat Schiphol in een aantal gevallen haar tarieven onder 
het maximum vast heeft gesteld, kan echter ook andere redenen hebben. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat 
op grond van de regulering een tarief dusdanig hoog mag worden vastgesteld dat dit mogelijk boven de 
monopolieprijs ligt en - op grond van economische theorie – maximaliseert de monopolieprijs de winst van 
een onderneming. Zie ook: NMa-rapportage “ Onderzoek economische machtspositie Schiphol en 
wenselijkheid regulering” d.d. 15 november 2010.  
58 Een risico is dat de regelgeving als zodanig vrijwel geen prikkels bevat voor Schiphol om haar kosten te 
beheersen. Het systeem van de Wet luchtvaart is een “cost plus-systeem” waarbij het Schiphol in beginsel is 
toegestaan alle verwachte kosten voor de luchtvaartactiviteiten door te berekenen aan de gebruikers.  
59 Zie: NMa-rapportage “ Onderzoek economische machtspositie Schiphol en wenselijkheid regulering” d.d. 
15 november 2010. 
60 Bij de discussie over het al dan niet kunnen doorberekenen van inkoopvoordelen van machtige inkopers 
aan eindgebruikers gaat het om de vraag of er sprake is van welvaartsvoordelen in die zin dat kopersmacht 
tot een toename van consumentensurplus zou leiden. Los van de bevindingen over kopersmacht geldt het 
volgende. De observatie van Schiphol, dat de mogelijkheden om luchthaventarieven door te berekenen aan 
eindgebruikers variëren met de marktmacht van luchtvaartmaatschappijen, is juist. Het genoemde effect in 
het concrete voorbeeld van Schiphol wordt niet onderbouwd door Schiphol. Het voorbeeld betreft niet het 
verlagen van tarieven van Schiphol als gevolg van vermeende kopersmacht in economische zin door KLM, 
maar het afschaffen van een overheidsheffing. Voor zover er dan sprake zou zijn van economische 
machtsuitoefening door KLM is dat niet het gevolg van vermeende macht van KLM als inkoper, maar 
uitsluitend als verkoper aan eindgebruikers. Voorts is het aannemelijk dat KLM en andere 
luchtvaartmaatschappijen die Schiphol aandoen ook op vele routes opereren met concurrerende 
marktomstandigheden. Het is daardoor aannemelijk dat lagere tarieven van Schiphol – al dan niet als gevolg 
van het uitoefenen van kopersmacht – in ieder geval gedeeltelijk ten goede komen aan de eindgebruiker. 



Rapportage van bevindingen  

34

afnemer (het zogenoemde waterbedeffect) als aangehaald door easyJet.61 Daarbij kan ook worden gewezen 
op bevindingen in recent onderzoek dat Schiphol ook specifiek als aanbieder van luchthaveninfrastructuur 
voor luchtvaartmaatschappijen die transferpassagiers vervoeren over een economische machtspositie 
beschikt.62

4.1.3 Tussenconclusie  

De bargaining theory wordt door betrokkenen als toepasbaar gezien voor de analyse van de effectiviteit van de 
onderhandelingen tussen aanbieders en afnemers. De consultatie geeft echter geen aanleiding om het 
bestaan van voldoende opheffende kopersmacht in de zin van de bargaining theory te veronderstellen. Omdat 
de NMa geen opheffende kopersmacht constateert, behandelt de NMa niet eventuele negatieve effecten van 
kopersmacht bij afnemers van luchtvaartactiviteiten.  

4.2 Wetgevingsinstrumenten (vraag 5) 

4.2.1 Reacties 

Alle partijen bevestigen dat de vier genoemde instrumenten inderdaad de belangrijkste zijn. Schiphol geeft 
aan dat een andere specifieke overheidsmaatregel die relevant is voor het effect van kopersmacht de 
mainportverplichting is van Schiphol die is vastgelegd in de Luchtvaartnota en het Aldersakkoord. EasyJet 
geeft in haar reactie aan dat politieke invloed een belangrijke factor is. 

4.2.2 Analyse 

In geval gebruikers geen outside options hebben, is niet uit te sluiten dat zij op andere wijzen invloed 
uitoefenen op de tarieven en voorwaarden, bijvoorbeeld via politieke beïnvloeding of door gebruik te maken 
van de klachtprocedure bij de NMa en vervolgens een gang naar de rechter.  

                                                          
61 Zie ook een eerdere klacht van EasyJet. De NMa kwam in haar besluit inzake de klacht tot de conclusie dat 
tarieven en voorwaarden van de N.V. Luchthaven Schiphol op grond van de door easyJet aangevoerde 
argumenten niet in strijd zijn met de bij of krachtens de Wet luchtvaart gestelde eisen. Zie voor een 
uitgebreide motivering het besluit 200120/137.BT1377.d.d 14 juli 2009. Dit oordeel is bevestigd door de 
Rechtbank Rotterdam in haar uitspraak van 25 november 2010 LJN: BO5063, Rechtbank Rotterdam, AWB 
09/2949 MEDED-T1. Het waterbedeffect is alleen negatief voor de welvaart voor zover het negatief is voor de 
mededinging.
62 Zie: NMa-rapportage “ Onderzoek economische machtspositie Schiphol en wenselijkheid regulering” d.d. 
15 november 2010 p.34.  Zie ook German Airport Performance Study of the economic market power on the 
relevant market(s) for aviation and aviation-related services on the Amsterdam Airport Schiphol, punt 391. 

Vraag 5: De NMa is van mening dat informatie- en consultatieverplichtingen, onderhandelingen en 
klachtrecht de belangrijkste wetgevingsinstrumenten zijn om via regulering, de kopersmacht in de spoor- 
en luchtvaartsector te kunnen beïnvloeden. Bent u het hier mee eens? Zijn er andere wettelijke bepalingen 
die relevant zijn voor de analyse van het effect van onderhandelingen op kopersmacht in genoemde 
sectoren?
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De geschetste mogelijkheden zijn echter geen outside options in de zin van de bargaining theory. De genoemde 
instituties kunnen, al dan niet beoogd, de nadelige marktuitkomsten van de reeds bestaande economische 
machtspositie tegengaan of voorkomen. De in de vragenlijst genoemde wetgevingsinstrumenten herkennen 
respondenten als de meest toepasselijke. De effectiviteit van de wetgevingsinstrumenten wordt onder vraag 
9-11 hieronder verder besproken. In het hiernavolgende wordt nader ingegaan op door partijen genoemde 
alternatieve beïnvloedingsmogelijkheden met name Aldersakkoord en mainportdoelstelling. De gesignaleerde 
perceptie bij easyJet dat politieke invloed een belangrijke factor is, wordt onder vraag 9-11 hieronder verder 
besproken.  

Alternatieve beïnvloedingsmogelijkheden? 
De door Schiphol genoemde mainportdoelstelling, zoals volgens Schiphol vastgelegd in de Luchtvaartnota en 
het Aldersakkoord, beoogt beleidsmatig richting te geven aan het handelen van de luchthaven en de andere 
belanghebbenden binnen de grenzen die het wettelijke kader stelt. Het handelen van de luchthaven heeft 
grote impact op haar omgeving en de economie. Het beleid geeft een nadere invulling van de wettelijke 
kaders, daar waar de markt en de wettelijke kaders zelf kennelijk niet tot een optimale afstemming van 
aanbod van de luchthaven enerzijds en maatschappelijke- en gebruikerswensen anderzijds leiden. De 
Mainport doelstelling zoals verwoord in de Luchtvaartnota en Aldersakkoord lijkt primair (beleidsmatige) 
richting te geven aan de lange termijn ontwikkeling van de luchthaven, haar dienstenaanbod, faciliteiten en 
capaciteit.

Hoewel deze lange termijn ontwikkelingen deels tot uitdrukking komen in investeringen, die van invloed 
kunnen zijn op de hoogte van tarieven die Schiphol aan de luchtvaartmaatschappijen voor de 
luchtvaartactiviteiten in rekening brengt, wordt die concrete relatie tot op heden in officiële publicaties van de 
Alderstafels63 niet of nauwelijks gelegd. De gepubliceerde documenten van de Alderstafels hebben niet het 
karakter van gedetailleerd doorberekende investerings- en businessplannen voor Schiphol waarin de gevolgen 
voor de tarieven van de luchtvaartactiviteiten concreet zijn doorberekend en uitonderhandeld met 
luchtvaartmaatschappijen. 64

Daar komt bij dat kosten en tarieven van Schiphol niet alleen door toekomstige investeringen worden bepaald 
die al dan niet aan de Alderstafel worden uitonderhandeld. Ook kosten van reeds uitgevoerde investeringen 
en korte termijn operationele kosten spelen een belangrijke rol.  

Ook uit andere feiten komt naar voren dat de concrete invloed op tarieven hooguit partieel is. Schiphol heeft 
binnen de regelgeving in de wet- luchtvaart binnen de grenzen van redelijkheid en non-discriminatie 
behoorlijke ruimte om tarieven te differentiëren. Indien en voor zover een mainport doelstelling bijvoorbeeld 
inhoudt dat Schiphol bijvoorbeeld zou streven naar het faciliteren van zoveel mogelijk transferverkeer, geldt 
dat dit Schiphol er in het verleden niet van heeft weerhouden substantiële verhogingen van de passenger 
service charge en de security service charge voor transferpassagiers door te voeren.65

                                                          
63 De Alderstafels zijn het gremium waar de Aldersakkoorden worden gesloten. 
64 Zie 176 en http://www.nu.nl/politiek/2886343/atsma-stelt-commissie-in-klm-en-schiphol.html d.d. van 17 
augustus 2010. 
65 Zie ook het besluit van de NMa d.d. 25 oktober 2007 in zaak 200083: Tarieven en voorwaarden 2007- 
aanvraag KLM. 
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Tot slot is onduidelijk of partijen in deze gremia over voldoende informatie beschikken. Goede en volledige 
informatie is naast het bezit van outside options een belangrijke voorwaarden om tarieven scherp neerwaarts 
te kunnen beïnvloeden. 

Het is niet uit te sluiten dat in de toekomst concrete(re) afspraken worden gemaakt over de hoogte van 
investeringen en de invloed daarvan op tarieven in overleggremia buiten het wettelijk kader van de Wet 
Luchtvaart, zoals de Alderstafel66 Het is daarbij niet te voorzien wat de mate van concreetheid zal zijn en in 
hoeverre voornoemde informatieproblemen worden doorbroken. Ook is het de vraag of alle kosten van de 
luchtvaartactiviteiten van Schiphol voorwerp zijn van overleg in deze gremia en of Schiphol in de praktijk 
ruimte heeft om haar luchtvaarttarieven gegeven een bepaald kostenniveau te differentiëren. 

De mate van effectiviteit van deze alternatieve beïnvloedingsmogelijkheden op de concrete tarieven en 
voorwaarden van luchtvaartactiviteiten en op kopersmacht is aldus hooguit partieel. Daarbij is niet 
uitgesloten dat beïnvloedingsmogelijkheden per koper verschillen.  

4.2.3 Tussenconclusie 

De vier genoemde instrumenten zijn de belangrijkste instrumenten die de kopersmacht moeten versterken. 
De invloed van ander overheidsbeleid dan de regulering op basis van de wet Luchtvaart, is een factor die 
meespeelt voor de lange termijn voor de marktuitkomsten, maar de effectiviteit daarvan op korte termijn is 
onduidelijk en waarschijnlijk partieel. Er zijn geen aanwijzingen dat ander overheidsbeleid op korte termijn 
effect heeft op de tarieven en voorwaarden van Schiphol. 

4.3 Onderhandelingen onder huidig wettelijk kader (vraag 9 t/m 11) 

                                                          
66 Zie http://www.nu.nl/politiek/2886343/atsma-stelt-commissie-in-klm-en-schiphol.html

Vraag 9: Hoe beïnvloeden de huidige instrumenten uw onderhandelingspositie? Hoe worden deze 
effecten veroorzaakt? Gaat u hierbij specifiek in op elk van de vier instrumenten (voor zover voor u 
relevant):
- Informatieverstrekking waaronder een omschrijving van het kwaliteitsniveau, een onderbouwing 
van de tarieven en de daarvan afgeleide kosten, de te verwachten efficiëntiewinst en de 
investeringen op de luchthaven. 
- Consultatie waaronder, het consultatieproces, de motivering van Schiphol omtrent de 
zienswijzen van gebruikers en het verzoek van gebruikers om gebruik te maken van diensten van 
Schiphol.
- Onderhandeling, en 
- Klachtrecht, waaronder de grondslagen voor het indienen van een klacht en de beoordeling aan 
de wettelijke eisen van non-discriminatie, kostenoriëntatie en redelijkheid. 
Vraag 10: Wat is uw mening over het effect van de verschillende instrumenten op de onderhandelingen 
in het algemeen, en de kopersmacht in het bijzonder, in uw sector? Gaat u hierbij specifiek in op elk van 
de drie instrumenten (voor zover voor u relevant). 
Vraag 11: Kan de effectiviteit van de onderhandelingen vergroot worden? Zo ja, hoe? Maak in uw 
antwoord onderscheid tussen elementen waaraan de NMa binnen het huidige wettelijk kader nadere 
invulling kan geven, elementen waaraan marktpartijen invulling kunnen geven en elementen waarvoor 
een wetswijziging nodig zou zijn. 
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4.3.1 Reacties 

Informatie en consultatie 
Alle partijen bevestigen dat de informatievoorziening uitgebreid en gedetailleerd is, maar dat zij niet bepalend 
is voor de effectiviteit van de uitkomst van de onderhandelingen. Schiphol geeft aan dat de 
luchtvaartmaatschappijen de gepresenteerde informatie niet altijd kunnen overzien en dat dit leidt tot 
gedetailleerde discussies in het formele consultatieproces. De gedetailleerde normering van de wet wordt 
door Schiphol als ondoelmatig gezien. EasyJet geeft aan dat de hoeveelheid informatie overweldigend is, 
maar dat de voor haar relevante zaken verstopt zijn in details. BARIN/SAOC vindt de informatievoorziening 
ontoereikend, maar geeft aan dat op haar verzoek Schiphol nu een IATA model hanteert dat beter inzicht 
moet geven in de relatie tussen efficiëntie en kwaliteit ten opzichte van de kosten. KLM sluit zich aan bij de 
visie van BARIN/SAOC, maar acht ook dan nog de gegeven relevante informatie te beperkt.  

Alle partijen achten het formele consultatieproces en het onderhandelingstraject minder tot niet effectief. 
Zoals hierboven aangegeven acht Schiphol de gedetailleerde normering van de wet als ondoelmatig. Schiphol 
geeft aan dat informeel operationeel en situationeel specifiek overleg voorafgaand aan het formele 
consultatieproces over tarieven veel effectiever is. Schiphol acht de formele consultatie minder effectief 
omdat door de gekozen wettelijke systematiek de samenhang tussen tariefontwikkeling en 
investeringen/kostenafweging ontbreekt. De discrepantie tussen lange termijn investeringen en korte termijn 
operationele kosten beperkt haar onderhandelingspositie onevenredig. Wel geeft zij aan dat door de 
consultatie Schiphol haar tarieven meermaals heeft bijgesteld. De genoemde discrepantie tussen het korte 
termijn perspectief van de luchtvaartmaatschappijen en het lange termijn perspectief van de luchthaven acht 
Schiphol de oorzaak van het feit dat in haar optiek de onderhandelingen per definitie niet zal leiden tot 
overeenstemming over de tariefstelling. Schiphol ziet belangenverschil tussen KLM en ander 
luchtvaartmaatschappijen waarbij zij moet waken dat dit niet leidt tot bevoordeling van KLM of benadeling 
van de anderen. 

EasyJet constateert dat Schiphol altijd reageert maar dat easyJet’s zorgen geen of weinig impact hebben en 
geen verandering van uitkomst opleveren. Verder bepaalt de wet de wijze van tariefstelling waardoor feitelijke 
onderhandelingen over tarieven zeer moeilijk zijn. Wel ziet easyJet politieke invloed en macht als effectief en 
sterk instrument bij de bepaling van de tarieven. 

BARIN/SAOC is van mening dat het consultatieproces wordt gebruikt als eenzijdige rechtvaardiging van de 
luchthaven dat zij aan haar wettelijke verplichtingen voldoet en in haar visie ontbreekt de dialoog met de 
gebruikers. Veelal wordt niet afgeweken van de vooraf ingenomen tariefstelling. De onderbouwing ontbeert 
deugdelijke motivering van de gemaakte keuzes en is losgekoppeld van de specifieke vragen van de 
gebruikers. Ook KLM brengt deze visie naar voren. Indien voor KLM geen gelijkwaardige 
onderhandelingspositie met de luchthaven wordt gecreëerd zal in de visie van de KLM een (anders ingericht) 
onderhandelingsproces weinig tot geen bijdrage leveren aan de verhouding tussen partijen en blijven steken 
in mechanische toepassing van de regels. KLM geeft tenslotte aan dat alleen forse escalatie door de 
luchtvaartsector enig effect heeft op de tarieven. KLM geeft niet nader aan wat zij met escalatie bedoelt. 

Klachtrecht 
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Het klachtrecht geeft volgens Schiphol de mogelijkheid de NMa te laten beoordelen of de tariefconsultatie en 
de belangenafweging van Schiphol voldoen aan de wettelijke vereisten. Het klachtrecht werkt volgens 
Schiphol als zodanig goed. EasyJet heeft niet ervaren dat het klachtrecht haar onderhandelingsmacht heeft 
verbeterd. Een duur en lang proces dat niet hielp. BARIN/SAOC vindt het klachtrecht een deugdelijke 
waarborg. Alleen de termijn voor het indienen is voor gebruikers vrij kort. Een mogelijkheid van aanvraag op 
nader aan te voeren gronden zou dit kunnen verhelpen. Verder pleit men voor een meer proactieve houding 
van de NMa. KLM onderschrijft dit en voegt toe dat de wettelijke invulling van de NMa toetsing niet helpt om 
de gevraagde gelijkwaardige onderhandelingspositie met de luchthaven te bereiken.  

Aanbevelingen 
Voor wat betreft het effect van de wettelijke instrumenten en de mogelijkheden tot verbetering geeft Schiphol 
aan dat door het bestaan van een belangrijke mate van opheffende kopersmacht de wetgevingsinstrumenten 
op zichzelf geen materiële invloed hebben op het tariefoverleg. De huidige termijn van het consultatieproces 
maakt kopersmacht groter. Schiphol acht het mogelijk tot verbetering te komen, niet door vastlegging van 
normen met betrekking tot een absoluut kostenniveau, maar door uitgebreidere periodieke verslaglegging en 
verantwoording en deze te bespreken met gebruikers voorafgaand aan tariefconsultatie. Schiphol stelt 
vermindering van de verplichte informatieverschaffing en specifieke accountingregels voor. Zij acht het 
wenselijk om te komen tot wettelijk verplichte Service Level Agreements (SLA). 

EasyJet vindt de instrumenten een noodzakelijke voorwaarde voor versterking van kopersmacht, maar ze zijn 
onvoldoende op zichzelf, hun toepassing is cruciaal. EasyJet wil duidelijke efficiëntie doelen, kostenoriëntatie 
op activiteiten niveau en een redelijkheids afweging op airline niveau. BARIN/SAOC vindt dat de 
instrumenten geen effect hebben, er vinden immers geen onderhandelingen plaats. 

Meerdere respondenten geven aan dat de NMa de open normen in het wettelijke systeem nader moet 
invullen, bijvoorbeeld via beleidsregels of richtsnoeren. Op tarieven lopen de belangen van gebruikers 
synchroon, op kostenefficiëntie kan de brancheorganisatie zaken bundelen, maar op investeringen lopen 
belangen uiteen. Respondenten vinden dat onderhandeling met gebruikers verplicht moeten worden en de 
tariefovereenkomst gehandhaafd moet worden door de toezichthouder. Tenslotte opperen respondenten dat 
normstellende voorwaarden aan de exploitatievergunning van de luchthaven kunnen worden verbonden. Het 
huidige regulerende kader werkt volgens respondenten gebrekkig. KLM geeft aan dat de instrumenten niet 
werken en er geen feitelijke onderhandelingen plaats vinden. Alleen door politieke druk wordt enig effect 
bereikt. Voor het overige brengt zij dezelfde aanbevelingen naar voren als de BARIN/SAOC. 

4.3.2 Analyse 

Informatie 
Alle partijen achten de informatievoorziening uitgebreid en gedetailleerd. Het beeld komt naar voren dat er 
sprake is van een informatieovervloed en dat de focus van de informatie beter kan. Een aantal voorstellen 
voor verbetering wordt al ingevoerd (IATA rapportage model). Gebruikers geven aan dat de 
informatievoorziening vaak niet relevant voor hun is. Daarom is de huidige informatievoorziening voor 
gebruikers geen geschikt middel om hun kopersmacht te versterken.  

Consultatie en Onderhandelingen 
Het consultatie- en onderhandelingsproces leidt voor geen van de partijen tot een gewenst resultaat. 
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Alle partijen wijzen op een discrepantie in het proces tussen de kortere termijn kosten efficiëntie en 
operationele zorgen van de gebruikers enerzijds en de lange termijn investerings- en kwaliteitszorgen van de 
luchthaven anderzijds. Volgens de aanbieder Schiphol leidt het onderhandelingsproces per definitie niet tot 
overeenstemming over de tarieven vanwege de geschetste korte en lange termijn discrepantie en de 
belangenverschillen tussen gebruikers onderling. Schiphol zegt dit op te lossen door informeel overleg. 
Schiphol doet voorstellen om tot aanpassing te komen van de wijze van rapportage en het koppelen van korte 
termijn operationele belangen en lange termijn investeringsbelangen door gebruik te maken van 
aanpassingen van dat (informele) vooroverleg. Schiphol geeft aan dat zij altijd haar tarieven bijstelt aan de 
hand van de gegeven input.  

Het onderhandelingsproces leidt bij de gebruikers niet tot een voor ieder van hen acceptabel resultaat, 
waarbij per geconsulteerde gebruiker de invalshoek en mate van onvrede verschilt. Alle gebruikers delen wel 
de mening dat er geen sprake is van een onderhandeling, maar van een eenzijdige uitleg en dat er weinig tot 
niets gebeurt met hun inbreng. De consultatie leidt daardoor niet tot een versterking van de kopersmacht.  

De gebruikers willen ook die korte en lange termijn aspecten bij elkaar brengen, maar wel op basis van 
verplichte service level agreements (SLA’s) en op basis van door de overheid ingevulde en afgedwongen 
normen. Men wil via de wet meer kopersmacht afdwingen voor de gebruikers door de invulling van een 
onderhandelingsplicht en een voor gebruikers gunstiger wettelijke positie. Ook Schiphol is voorstander van 
een wettelijk geregelde SLA om de wederzijdse verantwoordelijkheden in het leveren van kwaliteit voor de 
passagier vast te leggen. Schiphol is tegen het vastleggen van kwaliteitsindicatoren vanwege het belang van 
flexibiliteit en de mogelijkheid met partijen in te spelen op de snel veranderende marktomstandigheden. De 
gebruikers zijn juist voor het vastleggen duidelijke criteria en het invullen van open normen, waarbij de 
invulling afhankelijk is van hun invalshoek. 

Klachtrecht 
Het klachtrecht wordt verschillend beoordeeld. Schiphol acht het goed, KLM en BARIN/SAOC hebben moeite 
met de korte wettelijke termijn voor het indienen van een klacht bij de NMa en easyJet ziet geen verbetering 
van haar kopersmacht, gezien haar ervaring met klachten. 

Politieke invloed
Een veel genoemde factor is de politieke context waarin deze sector opereert. Via politieke beïnvloeding en 
druk proberen sectorpartijen het tariefproces bij te sturen of de uitkomsten ervan te corrigeren. Hoewel 
moeilijk te bepalen is in hoeverre dit voor verschillende actoren succes oplevert67, geven gebruikers aan dat er 
naast het reguliere marktproces een dergelijk politiek proces is en dat de politiek en de betrokken 
departementen daar in ieder geval soms voor gevoelig lijken te zijn. Ook Schiphol geeft aan zich bij haar 
afwegingen bewust te zijn van die politieke context. Uit de commentaren kan een wens worden afgeleid om 
minder afhankelijk te zijn van deze onzekere politieke machtsverhoudingen en beleidskaders en meer te 
kunnen uitgaan van duidelijker of effectiever ingevulde wettelijke kaders voor de werking van de markt. 
Partijen zijn daar echter niet expliciet over. Wel wordt in het kader van het tariefproces zelf door gebruikers 
gevraagd om normering en duidelijker wettelijke kaders. 

Inschatting NMa 

                                                          
67 Zie paragraaf 4.2,2. Ook bij politieke beïnvloeding kunnen informatieproblemen de effectiviteit beïnvloeden. 
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De gegeven antwoorden lijken het beeld te bevestigen dat in een eerder onderzoek naar voren kwam, 
namelijk dat Schiphol een economische machtspositie heeft68, waarbij gebruikers aldus een zeer beperkte, 
ontoereikende kopersmacht tegenover kunnen stellen. Dit leidt ertoe dat gebruikers doorgaans ontevreden 
zijn met de uitkomsten van het consultatie- en onderhandelingsproces en vervolgens tot pogingen om via 
politieke interventies uitkomsten te corrigeren (wederzijds)en nieuwe consultaties te beïnvloeden.  

Gebruikers zoeken steun bij de versterking van het wettelijk kader en het overheidstoezicht om hun eigen 
positie te versterken. Binnen het wettelijke systeem is vanuit hun optiek duidelijk sprake van onvoldoende 
kopersmacht. De NMa deelt dat beeld. Schiphol geeft zelf ook aan dat er geen effectieve onderhandeling is, 
maar verklaart dat deels uit haar eigen bereidheid om “ mee te ademen” en uit de door haar gesignaleerde 
kopersmacht van de gebruikers (zonder deze echt hard te maken). De indruk bestaat dat bijstelling vooral 
gebeurt onder (de dreiging van/gewicht van)politieke druk en context (beleidskaders). In volgende figuur 
wordt de cirkelbeweging van onderhandelingen binnen de luchtvaartsector vereenvoudigd weergegeven. 

Figuur 4.1: Cirkelbeweging onderhandelingen luchtvaartsector 

De conclusie is dat de wettelijke instrumenten niet leiden tot een voor elk van de partijen acceptabel en 
gezamenlijk gedragen onderhandelingsresultaat. Voor de NMa is het lastig om hier bijvoorbeeld de conclusie 
uit te trekken dat het wettelijke systeem niet zou werken. Ontevredenheid bij partijen is immers op zich geen 
teken van het falen van de systematiek. Informatievoorziening, consultatie en onderhandelingen leveren geen 
bijdrage aan het versterken van de gesignaleerde beperkte kopersmacht ten opzichte van de aanbieder. De 
NMa constateert dat uit de reacties niet blijkt dat de wetsinstrumenten kopersmacht versterken.  

De consultatie- en informatievoorziening blijven echter belangrijk als het gaat om het verminderen van 
onzekerheid bij gebruikers, het betrekken van stakeholders bij de besluitvorming en het verstrekken van 
informatie aan de toezichthouder.69 De inspanningen van partijen om de korte termijn operationele en 
kostenvraagstukken in één benadering samen te brengen met de lange termijn investeringen, verdienen alle 
steun. Het zal in de ogen van de NMa de geschetste problematiek niet geheel kunnen oplossen. De tarieven 
van Schiphol blijven een balancering van verschillende belangen in een steeds veranderende marktsituatie. 

                                                          
68 Zie: NMa-rapportage “ Onderzoek economische machtspositie Schiphol en wenselijkheid regulering” d.d. 
15 november 2010 p.34 
69 Oxera (2012), “Buyer power and its role in regulated transport sectors”, p 58 
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4.3.3 Tussenconclusie  

De informatievoorziening en de consultatieprocedure leiden niet tot een voor elk van de partijen acceptabel 
en gezamenlijk gedragen onderhandelingsresultaat. Ontevredenheid bij partijen is echter op zich geen teken 
van het falen van de systematiek. Informatievoorziening, consultatie en onderhandelingen leveren geen 
bijdrage aan het versterken van de gesignaleerde beperkte kopersmacht ten opzichte van de aanbieder. De 
NMa constateert dat uit de reacties niet blijkt dat de wetsinstrumenten kopersmacht versterken.  

De consultatieprocedure en informatievoorziening blijven echter belangrijk als het gaat om het verminderen 
van onzekerheid bij gebruikers, het betrekken van stakeholders bij de besluitvorming en het verstrekken van 
informatie aan de toezichthouder. 

4.4 Initiatieven van marktpartijen (vraag 12 t/m 15) 

4.4.1 Reacties 

Brancheorganisaties 
Schiphol geeft aan dat brancheorganisaties de kopersmacht versterken omdat dit de heterogeniteit van de 
gebruikers vermindert en deze organisaties meer geïnformeerd zijn. Brancheorganisatie BARIN en SAOC 
versterken volgens Schiphol vooral de kopersmacht van de grootste gebruiker. BARIN/SAOC geeft aan dat zij 
de positie van haar leden versterkt met betrekking tot gezamenlijke belangen, dat zij de generieke belangen 
van haar leden vertegenwoordigt en dat zij veel kennis en ervaring bijdraagt. KLM geeft aan dat de 
brancheorganisatie vooral de generieke belangen behartigt en daarmee een versterking vormt. Zowel KLM als 
BARIN/SAOC zien dat belangen van low cost en legacy carriers70 uiteenlopen en bundeling via een 
branchevereniging daarom moeilijk is. 

Contractduur 
Alle partijen geven aan dat contractsduur op zich niet bepalend is voor kopersmacht. Schiphol geeft daarbij 
aan dat een meerjaren-benadering in haar visie een betere balans geeft van de korte en lange termijn. Duur 
van het contact heeft geen effect op kopersmacht. Bepalende factor is de effectiviteit van de onderhandeling 
zelf.

                                                          
70 Een legacy carrier is de incumbent carrier in een land of regio. 

Vraag 12: Hoe beïnvloeden de huidige brancheorganisaties uw onderhandelingspositie? Hoe worden 
deze effecten veroorzaakt? Wat is uw mening over het effect van deze brancheorganisaties op de 
onderhandelingen in het algemeen, en de kopersmacht in het bijzonder, in uw sector? 
Vraag 13: Kan de effectiviteit van de onderhandelingen door middel van brancheorganisaties vergoot 
worden? Zo ja, hoe? 
Vraag 14: Hoe beïnvloedt de huidige lengte van uw contract tussen u en uw aanbieder/ afnemer uw 
onderhandelingspositie? Hoe worden deze effecten veroorzaakt? Wat is uw mening over het effect 
van de lengte van contracten tussen aanbieder en afnemer op de onderhandelingen in het algemeen, 
en de kopersmacht in het bijzonder, in uw sector? 
Vraag 15: Kan de effectiviteit van de onderhandelingen door middel van  bepaalde contractlengte 
vergoot worden? Zo ja, hoe? Wat is volgens u de optimale contractduur? 
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4.4.2 Analyse 

De vraag is door respondenten redelijk summier beantwoord. De rol van de brancheorganisaties wordt 
algemeen als licht positief beoordeeld voor wat betreft de versterking van de kopersmacht, met name 
wanneer het om generieke zaken gaat.  

Brancheorganisaties kunnen een functie hebben in het collectief vertegenwoordigen van gebruikers en het 
(mede vanuit deze functie) centraal verzamelen van inkoop informatie namens gebruikers. Het is echter zeer 
de vraag of beschikken over meer informatie over de luchthaven als zodanig kopersmacht in de zin van de 
bargaining theory versterkt. Er worden geen voorbeelden gegeven dat de verzamelde informatie een betere 
onderhandelingspositie oplevert, omdat gebruikers in geval van Schiphol door betere informatie 
geloofwaardig kunnen dreigen met outside options.

Ook het verminderen van heterogeniteit levert als zodanig niet meer outside options op. Het is voorts de vraag 
in hoeverre vermindering van heterogeniteit haalbaar is zodanig dat belangrijke mogelijk tegengestelde 
belangen van luchtvaartmaatschappijen in de praktijk in voldoende mate verdwijnen. De businessmodellen 
van luchtvaartmaatschappijen verschillen van elkaar. Te denken valt aan het onderscheid tussen low cost en 
full service maatschappijen en passagiers- versus vrachtmaatschappijen. Dat kan betekenen dat deze partijen 
blijvend verschillende belangen hebben ten aanzien van bijvoorbeeld specifieke investeringen in de 
luchthaven. Door tegengestelde belangen is een brancheorganisatie minder effectief in het versterken van de 
kopersmacht van afnemers. 

Voor wat betreft de contractsduur zij opgemerkt dat voor tarieven en voorwaarden van luchtvaartactiviteiten 
in de vigerende praktijk voor zover de NMa bekend geen contracten of overeenkomsten tussen gebruikers en 
Schiphol worden afgesloten. In de vigerende praktijk kan alleen worden gesproken over de duur van de 
tariefbepaling. Deze is momenteel maximaal 1 jaar. 71

Een langere duur voor de tariefbepaling wordt door Schiphol als nuttig gezien om zo een beter verband te 
krijgen tussen de benodigde lange termijn investeringen en korte termijn operationele en concurrentiële 
behoeftes en kosten. De gebruikers lijken het hier in het algemeen mee eens te zijn gezien de reacties.  De 
NMa onderschrijft de visie dat meerjarigheid een bijdrage kan leveren aan een betere afweging ten aanzien 
van lange termijn investeringen, maar ziet niet direct argumenten waarom meerjarigheid als zodanig tot 
meer outside options zou leiden. De kopersmacht is in deze context veeleer afhankelijk van het bestaan van 
outside options dan van de lengte van de tariefbepaling danwel de contractsduur. 

4.4.3 Tussenconclusie  

Er is – aldus respondenten – sprake van een lichte versterking van de kopersmacht door de inbreng van 
brancheorganisaties. Het is echter de vraag of deze versterking effectief is, gelet op de analyse inzake de 
bargaining theory. De duur van een contract is op zich geen bepalende factor voor de effectiviteit van de 
onderhandelingen of de onderhandelingspositie. Een langere termijn voor tariefvaststelling kan leiden tot een 
beter gebalanceerde discussie over lange en korte termijn belangen, maar leidt evenmin op voorhand tot 
meer kopersmacht. 
                                                          
71 In de sector wordt momenteel in het kader van de herziening van de Wet luchtvaart gesproken over 
meerjarigheid van tarieven. De wens voor het maken van meerjarige tariefafspraken is echter vooral 
ingegeven door een behoefte aan meer stabiliteit over de tarieven van de luchtvaartactiviteiten. 
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4.5 Toekomstige ontwikkelingen (vraag 16 t/m 19) 

4.5.1 Reacties 

EasyJet geeft aan erg afhankelijk te zijn van de ontwikkeling van de positie van Air France-KLM. Indien 
laatstgenoemde positie verzwakt, zou dit haar eigen positie ten opzichte van Schiphol kunnen versterken. 
Schiphol geeft aan dat de voortschrijdende consolidatie en de uitbreiding van de capaciteit van outside options
(regionale en concurrerende luchthavens) de kopersmacht zal gaan versterken. KLM ziet geen ontwikkelingen 
die de mate van kopersmacht zullen beïnvloeden. 

Alle gebruikers die hebben gereageerd willen aanpassing (versterking) van het wettelijke kader waarin 
Schiphol aan strakkere tariefregulering wordt onderworpen en/of meer informatieverplichtingen krijgt. KLM 
en BARIN en SAOC willen een verplichte overeenkomst ter versterking van de kopersmacht waarbij KLM 
aangeeft dat dit kan als alternatief voor een price cap. Schiphol daarentegen wil langere termijnen en lichtere 
regulering die anticipeert op in haar ogen toekomstige versterking van de kopersmacht. 

4.5.2 Analyse 

Uit de antwoorden van respondenten is niet te concluderen of de kopersmacht in de toekomst wordt 
versterkt of niet. Voor zover er ontwikkelingen zijn genoemd, is er onvoldoende informatie over de 
waarschijnlijkheid van deze ontwikkelingen en is geen goede informatie beschikbaar over de impact op de 
machtsverhoudingen tussen aanbieder en vragers. De NMa heeft hier in het kader van deze consultatie geen 
nader onderzoek naar gedaan. 

De NMa volstaat hier met een verwijzing naar recent onderzoek waarin is geconcludeerd dat hoewel op lange 
termijn bezien een toename van de concurrentie tussen luchthavens mogelijk is, het op middellange termijn 
zeer onwaarschijnlijk is dat er effectieve concurrentie zal ontstaan.72

De gegeven input van gebruikers sluit aan bij het standpunt van de NMa dat economische regulering van de 
luchthaven Schiphol nog steeds nodig is. Voor haar standpunt over economische regulering inzake de 
luchtvaartactiviteiten verwijst de NMa naar de rapportage ‘Onderzoek economische machtspositie Schiphol 
                                                          
72 Zie: NMa-rapportage “ Onderzoek economische machtspositie Schiphol en wenselijkheid regulering” d.d. 
15 november 2010 p.34 via 
http://www.nma.nl/documenten_en_publicaties/archiefpagina_documenten_en_publicaties/adviezen_aan_d
erden/nma_adviseert_over_de_regulering_van_schiphol.aspx   

Vraag 16: Welke marktontwikkelingen verwacht u die kopersmacht kunnen beïnvloeden? Voor welke 
ontwikkelingen lijkt kopersmacht gevoelig te zijn? Welke verschuivingen verwacht u in de posities 
van afnemer en aanbieder in de betrokken (deel)sectoren? 
Vraag 17: Welk effect kunnen marktontwikkelingen hebben op de werking van het huidige 
regulerende kader in de (deel)sectoren? 
Vraag 18: Welke ontwikkelingen in het regulerende kader zelf acht u wenselijk? Speelt kopersmacht 
daarbij een rol of kan kopersmacht daarbij benut worden? 
Vraag 19: Kunt u extreme situaties benoemen die effect zullen hebben op kopersmacht in uw sector? 
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en wenselijkheid regulering’73. Voor wat betreft de invulling van de regulering geldt dat wanneer gebruikers 
niet voldoende kopersmacht hebben om tarieven (en daarmee kosten) van de luchtvaartactiviteiten te 
beheersen, die druk meer dan nu het geval is van de regulering uit moeten gaan.

De effectiviteit (versterking van kopersmacht) van een verplichte overeenkomst (al dan niet gekoppeld aan 
voorwaarden in de exploitatievergunning) is sterk afhankelijk van de gevolgen die worden verbonden aan het 
niet bereiken van een dergelijke overeenkomst. Door betrokkenen wordt daar geen nadere invulling aan 
gegeven. Het is echter zeer de vraag of deze verplichting soelaas biedt, gelet op structurele machtspositie van 
Schiphol als aanbieder van luchthaveninfrastructuur. 

4.5.3 Tussenconclusie  

Uit eerdere delen van deze consultatie komt naar voren dat de consultatie geen aanleiding geeft om het 
bestaan van voldoende opheffende kopersmacht in de zin van de bargaining theory bij afnemers van 
luchtvaartactiviteiten op Schiphol te veronderstellen. De consultatie levert onvoldoende informatie op over de 
mate waarin toekomstige marktontwikkelingen de kopersmacht van vragers op Schiphol zou kunnen 
beïnvloeden. Uit eerder onderzoek concludeert de NMa wel dat hoewel op lange termijn bezien een toename 
van de concurrentie tussen luchthavens mogelijk is, het op middellange termijn zeer onwaarschijnlijk is dat 
er effectieve concurrentie zal ontstaan.74

                                                          
73 Zie: NMa-rapportage “ Onderzoek economische machtspositie Schiphol en wenselijkheid regulering” d.d. 
15 november 2010  
74 Zie: NMa-rapportage “ Onderzoek economische machtspositie Schiphol en wenselijkheid regulering” d.d. 
15 november 2010 p.34 
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5 Eindconclusie en vervolgstappen 

5.1 Eindconclusie 

In deze marktconsultatie over kopersmacht in de spoor- en luchtvaartsector heeft de NMa onderzocht in 
welke mate er sprake is van kopersmacht en welk effect wettelijke instrumenten hebben op marktuitkomsten. 
Op basis van de resultaten kan de NMa bepalen of en hoe het toezicht van de NMa (meer) kan bijdragen aan 
het bereiken van betere marktuitkomsten.  

De belangrijkste bevinding van de consultatie is dat er geen of nauwelijks kopersmacht is bij de afnemers van 
spoor- en luchtvaartinfrastructuur. Dit komt voornamelijk door een gebrek aan reële outside options voor de 
afnemer. De onderzochte wetgevingsinstrumenten vergroten de kopersmacht van afnemers niet of 
nauwelijks. De NMa ziet dan ook niet hoe zij als toezichthouder binnen het huidige reguleringskader kan 
bijdragen aan het versterken van kopersmacht. 

Voor de spoorsector komt de NMa tot de volgende conclusies. 
- Alle respondenten, inclusief de infrastructuuraanbieder ProRail, geven aan dat spoorvervoerders 

geen realistische outside options hebben. 
- De financiering van de infrastructuuraanbieder ProRail door de overheid is een reden voor het gebrek 

aan kopersmacht. ProRail geeft aan dat zij niet uit de onderhandelingen hoeven te komen, omdat 
ProRail bij een eventueel negatief volume-effect bij mislukte onderhandelingen extra subsidie kan 
krijgen. Spoorwegondernemingen kunnen hierdoor in onderhandelingen geen reële druk op ProRail 
zetten.  

- Alle vier onderzochte wetgevingsinstrumenten vergroten in zeer beperkte mate de kopersmacht. Van 
deze instrumenten lijkt de consultatieprocedure van ProRail nog de meeste positieve invloed op 
kopersmacht te hebben, hoe beperkt ook. Het versterken van deze wetgevingsinstrumenten, 
bijvoorbeeld door het aanscherpen van informatieverplichtingen, is geen oplossing om de 
kopersmacht te vergroten. Dat komt doordat de instrumenten niet de structuur van de markt 
veranderen. Die structuur, waaronder de outside options, zijn in grote mate bepalend voor 
kopersmacht. Daarbij moet benadrukt worden dat deze wetgevingsinstrumenten niet overbodig zijn 
omdat ze ook andere belangrijke doelen dienen75.

- Initiatieven vanuit de markt zelf, in het bijzonder brancheorganisaties, dragen slechts in zeer 
beperkte mate bij aan de kopersmacht van afnemers. De initiatieven van de brancheorganisatie voor 
spoorgoederenvervoerders (KNV) heeft een beperkt effect op kopersmacht.  

- Verder is het overheidsbeleid voor de spoorsector een bepalende factor voor de marktuitkomsten 
voor vervoerders, onder andere doordat deze de onderhandelingspositie van afnemers beïnvloedt. 
Het overheidsbeleid bij spoor lijkt de ruimte die kopersmacht mogelijk zou kunnen spelen zelfs te 
verkleinen, doordat verplichtingen buiten de Spoorwegwet de onderhandelingsruimte van vooral 
personenvervoerders beperken.

- Tot slot zullen voor spoor ook de nu voorziene toekomstige ontwikkelingen niet de kopersmacht van 
afnemers vergroten. Deze verwachte ontwikkelingen, waaronder de implementatie van de herziening 
van het eerste spoorwegpakket en de introductie van het vierde spoorwegpakket, komen vooral 

                                                          
75 Bijvoorbeeld transparantie, verminderen van onzekerheid, het verminderen van informatieasymmetrie en 
het verkrijgen van relevante informatie voor het toezicht. 
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vanuit de overheid. De ontwikkelingen voorzien niet in structuurveranderingen, zoals het creëren van 
outside options voor spoorwegondernemingen.

Voor de luchtvaartsector komt de NMa tot de volgende conclusies. 
De consultatie geeft echter geen aanleiding om het bestaan van voldoende opheffende kopersmacht 
te veronderstellen.  
Informatie- en consultatieverplichtingen, onderhandelingen en klachtrecht zijn de belangrijkste 
wetgevingsinstrumenten om via regulering, de kopersmacht in de spoor- en luchtvaartsector te 
kunnen beïnvloeden. De invloed van ander overheidsbeleid dan de regulering op basis van de wet 
Luchtvaart, is een factor die meespeelt voor de lange termijn voor de marktuitkomsten, maar de 
effectiviteit daarvan op korte termijn is onduidelijk en waarschijnlijk beperkt. Er zijn geen 
aanwijzingen dat ander overheidsbeleid op korte termijn effect heeft op de tarieven en voorwaarden 
van Schiphol. 
De informatievoorziening en de consultatieprocedure leiden niet tot een voor elk van de partijen 
acceptabel en gezamenlijk gedragen onderhandelingsresultaat. Ontevredenheid bij partijen is echter 
op zich geen teken van het falen van de systematiek. Informatievoorziening, consultatie en 
onderhandelingen leveren geen bijdrage aan het versterken van de gesignaleerde beperkte 
kopersmacht ten opzichte van de aanbieder. De NMa constateert dat uit de reacties niet blijkt dat de 
wetsinstrumenten kopersmacht versterken.  
De consultatieprocedure en informatievoorziening blijven belangrijk als het gaat om het 
verminderen van onzekerheid bij gebruikers, het betrekken van stakeholders bij de besluitvorming en 
het verstrekken van informatie aan de toezichthouder. 
Er is – aldus respondenten – sprake van een lichte versterking van de kopersmacht door de inbreng 
van brancheorganisaties. Het is echter naar het oordeel van de NMa de vraag of deze versterking 
effectief is gelet op het ontbreken van realistische outside options.  
Op basis van het onderzoek en de consultatie is niet te concluderen of toekomstige 
marktontwikkelingen de kopersmacht van vragers op Schiphol zouden kunnen beïnvloeden. Uit 
eerder onderzoek concludeert de NMa wel dat hoewel op lange termijn bezien een toename van de 
concurrentie tussen luchthavens mogelijk is, het op middellange termijn zeer onwaarschijnlijk is dat 
er effectieve concurrentie zal ontstaan. 

In onderstaande tabel worden de belangrijkste bevindingen van de analyse kort weergegeven. 

Onderwerp Luchtvaart Spoor 
Aanwezigheid kopers-
macht (algemeen) 

Beperkt, geen opheffende 
kopersmacht. 

Beperkt, geen opheffende kopersmacht. 

Aanwezigheid outside 
options afnemers 

Geen realistische outside options. Geen realistische outside options.

Informatieverplichting Informatie is moeilijk te doorgronden. Wel transparantie, weinig effect op 
kopersmacht. 

Consultatie Partijen zijn ontevreden over resultaat. Er valt weinig te halen voor gebruikers. 
Onderhandelingen Er zijn nu geen onderhandelingen 

waarbij formele instemming van de 
luchtvaartmaatschappijen 
noodzakelijk is.

Weinig succesvol, inefficiënt wat betreft 
gebruiksvergoeding. 

Klachtrecht Voor één respondent nuttig, voor een Voor één respondent nuttig, voor 
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andere niet.  meerdere respondenten wegen de lasten 
niet op tegen de baten. 

Brancheorganisaties Effect op kopersmacht mogelijk 
afwezig. 

Vergroten kopersmacht enigszins. 

Toekomstige
ontwikkelingen 

Het is onduidelijk of toekomstige 
ontwikkelingen leiden tot meer 
kopersmacht. 

De voorziene toekomstige ontwikkelingen 
leiden niet tot meer kopersmacht. 

Tabel 5.1: Bevindingen uit de analyses in steekwoorden 

5.2 Vervolgstappen 

De NMa adviseert de betrokken partijen de discussie over de effectiviteit van de regulering in de luchtvaart- 
en spoorsector voort te zetten. De vraag is echter of die discussie zich moet richten op het verder stimuleren 
van kopersmacht. Op basis van deze consultatie blijkt immers dat regelgeving die zich richt op het versterken 
van kopersmacht vanwege de structuur van de markt slechts beperkt effectief is. Als alternatief kan gezocht 
worden naar andere manieren om redelijke marktuitkomsten voor afnemers te bereiken, bijvoorbeeld een 
vorm van tarief- of omzetregulering. Immers kopersmacht is een middel om tot redelijke marktuitkomsten te 
komen, niet een doel op zich.  

Gelet op bovenstaande kan deze rapportage dienen als input voor wetsevaluaties en beleidswijzigingen. Meer 
specifiek kan gedacht worden aan: 

- verkenningen voor het ontwikkelen van alternatieve reguleringskaders om tot redelijke 
marktuitkomsten te komen, 

- verkenningen voor de invoering van specifieke instrumenten zoals bijvoorbeeld: goedkeuring van 
tarieven door de NMa en efficiëntieprikkels, en 

- verkenningen voor de hervorming van de consultatieverplichting.  

Met deze rapportage beoogt de NMa een bijdrage te leveren aan betere marktuitkomsten voor marktpartijen 
door een betere regulering. Uit de rapportage blijkt dat de redenatie niet opgaat dat met weinig regulering 
(light-handed regulation) gebaseerd op kopersmacht, afnemers optimaal beschermd worden tegen het 
uitoefenen van marktmacht door infrastructuurbeheerders in spoor en luchtvaart. Het structurele gebrek aan 
outside options is daar debet aan.  

Met deze rapportage heeft de NMa inzicht gegeven in de mate waarin de gekozen light-handed
consultatieregimes voor spoor en luchtvaart bijdragen aan redelijke marktuitkomsten voor afnemers. Het is 
aan de wetgever om een volledige belangenafweging te maken bij het vormgeven van de regulering. Daarbij 
spelen ook andere overwegingen dan enkel het gebrek aan kopersmacht een rol, zoals overwegingen over de 
kosten en baten van verschillende reguleringsvormen.  
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Bijlage 1 Begrippenlijst 

Term Definitie 
Compenserende kopersmacht Een zodanig sterke onderhandelingspositie van de afnemer in die 

de marktmacht van de aanbieder compenseert.
Consultatie-/onderhandelingssysteem Een regulerend kader waarbinnen consultatie en onderhandeling 

vereist zijn als deel van het proces. Zie ook 'Light-touch' 
regelgeving. 

CPI – X regulering Ook wel bekend onder namen als prijsplafonds, price cap 
regulation, of rpi–x-regulering. Vanwege de monopoliepositie van 
bepaalde bedrijven, reguleert de toezichthouder de kosten en 
kwaliteitsniveaus voor een bepaalde periode om passende tarieven 
vast te stellen die de infrastructuur bedrijven hanteren. Deze 
tarieven mogen stijgen evenredig met de inflatie (gemeten in de 
consumentenindex of CPI) maar moeten omlaag in 
overeenstemming met een doelmatigheidskorting (x-factor). Deze 
methodiek wordt aangeduid als de CPI-X regulering. Het doel 
hiervan is om bedrijven een prikkel te geven om efficiëntiewinsten 
te behalen. Immers, als de efficiëntiewinst groter is dan de 
doelmatigheidskorting, maken deze bedrijven additionele winsten. 
De consument is tegelijk, dankzij de x-factor, gegarandeerd van 
een tariefsdaling. 

Dominantie Een bedrijf is dominant als bij de prijsbepaling en beslissingen 
over de afzet, de mogelijkheid bestaat om onafhankelijk van 
concurrenten en klanten te handelen. Een bedrijf heeft een 
aanmerkelijke marktmacht als het zich in grote mate onafhankelijk 
van zijn klanten en zijn concurrenten kan gedragen. Meestal wordt 
de term toegepast op aanbieders van goederen of diensten, om de 
mate aan te duiden waarin de aanbieder een prijs kan vragen die 
beduidend boven zijn eigen kosten ligt. Wanneer een bedrijf 
dominant is dan beschikt het over veel marktmacht.  

Downstream intermediaire gebruikers Bedrijven die diensten afnemen van upstream aanbieders, en deze 
doorverkopen aan eindgebruikers in de retailmarkt. In het kader 
van dit onderzoek, zijn de downstream intermediaire gebruikers 
de luchtvaart- en spoorwegondernemingen. 

Eindgebruikers Consumenten (of eindgebruikers) die het eindproduct kopen op 
de retailmarkt. 

Kopersmacht Is een economisch concept, dat inhoudt dat een afnemer tijdens 
onderhandelingen tegenwicht biedt aan een aanbieder. In de 
context van dit onderzoek, verwijst kopersmacht naar een 
spectrum van situaties waarin een (downstream) bedrijf in staat is 
om druk uit te oefenen op een (upstream) aanbieder. 
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Light touch regulering Legt de nadruk op partijen in de sectoren die resultaten 
voorstellen en vastleggen, in plaats van regulering te betrekken. 
Consultatie-/onderhandelingssystemen zijn over het algemeen 
light touch van nature. Het kan worden afgezet tegen meer 
zwaardere ex ante prijsregulering, waar de toezichthouder meer 
proactief betrokken is bij het beoordelen van kosten en afzet, en bij 
het bepalen van prijzen. 

Marktmacht Wanneer een onderneming de kracht heeft op de markt om prijs 
en de productie beslissingen te maken op een manier die niet 
wordt beperkt door haar concurrenten. 

Monopolie Is een situatie waarin een product of dienst slechts door één 
(markt)partij wordt aangeboden. De prijs ervan wordt dan niet 
door marktwerking bepaald, maar vastgesteld door de enige 
aanbieder.

Natuurlijk monopolie Is een monopolie dat zich voordoet als er bij de productie van een 
bepaald goed schaalvoordelen blijven optreden, welke omvang de 
productie ook heeft. 
Hoe meer een bedrijf uitbreidt, hoe meer de gemiddelde en 
marginale kosten dalen. In zo'n situatie is het efficiënter dat de 
markt in handen is van één producent dan van twee of meerdere. 
Deze ene producent kan echter wel, als monopolist, een prijs 
zetten die veel hoger is dan de gemiddelde of marginale kosten. 

Onderhandelingseffectiviteit Het gemak waarmee een partij kan onderhandelen met 
een andere partij. De effectiviteit van de onderhandeling zal onder 
andere worden beïnvloed door 'outside options' (die worden 
voornamelijk bepaald door structuur van de bedrijfstak), en deels 
door de regulerende maatregelen in relatie tot 
informatievoorziening, de framing en de timing van het 
onderhandelingsproces, en reglementaire sancties. 

Ongelijke onderhandelingsmacht Een situatie waarin kopersmacht over downstream bedrijven die 
kopen van upstream aanbieders ongelijk is. Dit kan leiden tot de 
sterkere koper(s) die in staat zijn om betere voorwaarden te 
bedingen. Dit is echter een kwestie van mate. Het kan al dan niet 
aanzienlijke waterbedeffecten veroorzaken. 

Openbaarmakingseisen  Er worden eisen voor openbaarmaking aan de gereguleerde 
organisaties gesteld voor informatieverschaffing aan de 
toezichthouder, de onderhandelende partijen en aan het publiek.  
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Outside options Relevant voor het onderhandelingskader, verwijzen deze naar wat 
een upstream aanbieder of een downstream afnemer zou doen in 
het geval als de onderhandelingen zijn mislukt. Het aantal en de 
sterkte van de outside options van de afnemer ten opzichte van de 
aanbieder, bepalen in grote mate de relatieve 
onderhandelingskracht van de twee partijen. De belangrijkste 
determinant van de outside options is de marktstructuur, omdat 
deze invloed heeft op het gemak waarmee partijen met de handel 
kunnen overschakelen naar externe partijen op de korte tot 
middellange termijn. 

Cost plus-regulering Dit verbiedt de monopolist simpelweg om ‘overwinst’ te maken. 
De prijzen worden zo vastgesteld, dat een gereguleerde 
ondernemer precies al zijn operationele kosten en afschrijvingen 
kan terugverdienen, inclusief een marktconform rendement op 
het geïnvesteerd vermogen. Dit laatste is nodig om de 
ondernemer in staat te stellen voldoende kapitaal aan te trekken 
voor investeringen. Rendementsregulering in zijn zuivere vorm 
vereist nacalculatie om te garanderen dat het afgesproken 
rendement precies behaald wordt. Blijkt achteraf het rendement 
toch hoger te zijn dan het vastgestelde bedrag, dan krijgt de 
producent een naheffing of worden de prijzen voor het volgende 
jaar verlaagd. Is het rendement lager dan de norm geweest, dan 
wordt de producent gecompenseerd, meestal via prijsverhoging.  

Spoorinfrastructuurbeheerder Is een organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de 
spoorwegen. De vervoerders betalen een gebruiksvergoeding aan 
de spoorinfrabeheerder voor het gebruik van het spoor. 

Toegangskosten Kosten die een upstream aanbieder aan intermediaire gebruikers 
voor toegang aan de infrastructuur rekent (bijvoorbeeld voor 
gebruik van het spoor). 

Upstream aanbieders De aanbieders van infrastructuurdiensten in het 
‘stroomopwaartse’ deel van de waardeketen. Downstream 
intermediaire gebruikers kopen diensten van de upstream 
aanbieders. In de context van dit onderzoek zijn upstream 
providers luchthavens en infrastructuurbeheerders.

Vervoerder Een organisatie die personen- of goederenvervoer aanbiedt. 
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Waterbedeffect Een situatie waarin prijsverlagingen voor een groep klanten een 
prijsstijging veroorzaakt voor andere klanten. In de context van 
een onderhandelingskader is er bezwaar wanneer de kopersmacht 
bij de downstream organisaties ongelijk is. Hierdoor kan de 
kopersmacht van een downstream organisatie leiden tot 
onderhandelingen over lagere inkoopprijzen, maar dit leidt dan tot 
hogere inkoopprijzen voor de downstream concurrenten. Deze 
ontwikkeling kan schadelijk zijn voor downstream concurrentie. 
Het bestaan en de omvang van waterbedeffecten is afhankelijk van 
de context. Bezwaren zullen ontstaan indien het leidt tot hogere 
totale inkoopprijzen op korte termijn en in het bijzonder 
faillissement van bedrijven op de lange termijn. 
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Bijlage 2 NMa passage Position paper 

Hieronder staat een passage van de NMa position paper  ten behoeve van de Tijdelijke parlementaire 
onderzoekscommissie onderhoud en innovatie spoor. Deze passage behandelt het systeem van 
onderhandelingen bij de gebruiksvergoeding. 
(...) 
De bron van financiering van de “verhuuropdracht”is de gebruiksvergoeding. De Spoorwegwet en Richtlijn 
2001/14/EG creëren tezamen de volgende juridische fictie: zij gaan er van uit dat er berijdbare 
spoorinfrastructuur is en dat het ter beschikking hebben van infrastructuur volledig door de overheid wordt 
gefinancierd. Pas als deze infrastructuur daadwerkelijk wordt gebruikt (bereden) mogen de daarmee 
gemoeide kosten – dus niet de kosten van het beschikbaar hebben van berijdbare infrastructuur – bij 
vervoerders in rekening worden gebracht. De gebruiksvergoeding moet dus worden gezien als de aanvullende 
financiering die alleen de kosten van het gebruik, zoals slijtage, dekt. In de praktijk moet dus bijvoorbeeld het 
onderscheid worden gemaakt of achteruitgang van de kwaliteit van het spoor te wijten is aan gebruik (kosten 
gaan in de gebruiksvergoeding) of aan verval dat ook plaats zou hebben als de infrastructuur niet zou worden 
gebruikt (kosten moeten worden gedekt door de Rijksbijdrage). 
Het juridische schot tussen de twee inkomstenbronnen Rijksbijdrage en gebruiksvergoeding wordt op 
dit moment alleen gevormd door het feit dat de Spoorwegwet de maximale omvang van de 
gebruiksvergoeding definieert. Het gaat om de kosten die “rechtstreeks uit de exploitatie van de 
treindienst voortvloeien” door ProRail zelf ook wel aangeduid als gebruiksafhankelijke of – 
gerelateerde kosten. De Spoorwegwet schrijft voor dat het bedrag aan kosten dat mag worden 
verdisconteerd in de gebruiksvergoeding niet hoger en niet lager mag zijn dan de gebruiksafhankelijke 
kosten. In Europese noch Nederlandse wet- en regelgeving is verdere invulling gegeven aan deze 
definitie, hoewel de Spoorwegwet hiervoor een grondslag bevat (artikel 62, achtste lid). 
In de praktijk stelt ProRail zelf een methodiek op aan de hand waarvan zij zelf bepaalt welke kosten 
rechtstreeks uit de exploitatie van de treindienst voortvloeien. Daarmee bepaalt zij welke kosten in de 
gebruiksvergoeding worden verdisconteerd en welke niet; de enige wettelijke regel die geldt, is dat het 
om “gebruiksgerelateerde kosten” gaat. Volgens de Spoorwegwet is de hoogte van de 
gebruiksvergoeding onderhandelbaar – zoveel blijkt ook uit de uitspraak van het College van Beroep 
voor het bedrijfsleven van 27 april 2009.10 Dit systeem is echter innerlijk tegenstrijdig om de volgende 
reden: indien ProRail zelf bepaalt welk deel van de kosten gebruiksgerelateerd is en haar tariefaanbod 
hier op baseert, kunnen onderhandelingen nooit leiden tot een hogere of lagere gebruiksvergoeding 
zonder dat de Spoorwegwet wordt geschonden. Indien het aanbod voor de gebruiksvergoeding hoger 
of lager is dan de gebruiksafhankelijke kosten wordt hiermee artikel 62, tweede lid Spoorwegwet 
geschonden. Indien het geaccepteerde aanbod hoger of lager is dan dat kostenniveau, wordt artikel 
62, zevende lid, Spoorwegwet geschonden. In de praktijk gaan de onderhandelingen tussen ProRail en 
vervoerders niet over de gebruiksvergoeding zelf, maar vooral over de wijze van toerekening en over 
bonus/malusregelingen in combinatie met afspraken over de kwaliteit van dienstverlening. 
(...) 
Brengt ProRail te weinig in rekening, dan kan een gat op de balans ontstaan dat niet automatisch 
wordt aangevuld door de Minister van I&M. Met andere woorden: bij ProRail (en naar de NMa 
aanneemt ook bij vervoerders) bestaat behoefte aan meer rechtszekerheid over de wijze van 
toerekening van kosten aan tarieven. Dit zou kunnen op basis van een formeel goedgekeurd 
kostentoerekeningssysteem, en de vaststelling van een AMvB waarin gedetailleerde eisen worden 
gesteld waaraan dat systeem moet voldoen, dat wil zeggen, waarin wordt aangegeven wat 
gebruiksgerelateerde kosten zijn en wat niet en hoe deze moeten worden toegerekend aan de tarieven 
van de gebruiksvergoeding. Een vraag om bindende regelgeving met dit karakter is eerder dit jaar door 
een Lid van de Tweede Kamer aan de Minister van I&M gesteld. Ook de NMa heeft er onder andere 
in het kader van de Evaluatie Spoorwetgeving op aangedrongen dat dergelijke wetgeving er komt. 
8 Uitzonderingen zijn hier mogelijk, maar alleen ten aanzien van infrastructuur die is aangewezen door de 
overheid (in 
Nederland: de Minister van I&M, zie art. 62, derde lid, Spoorwegwet; thans is alleen de Hogesnelheidslijn 
aangewezen. 
9 Zie artikel 62, tweede en zevende lid, van de Spoorwegwet en Artikel 7, derde lid, van Richtlijn 2001/14/EG. 
10 LJN: BI4282, AWB 07/872 AWB 07/873. 


