


Geldvisie
De NMa roept beleidsmakers op  
om het belang van gezonde markt
werking niet uit het oog te verliezen 
wanneer zij hervormingen door
voeren in de inanciële sector.  
Regulering en toezicht moeten  
geen onnodige drempels opwerpen 
voor toetreding en uitbreiding op 
inanciële markten. Bovendien  
waarschuwt de NMa ervoor dat  
overheidssteun de markt verstoort. 
De toezichthouder krijgt daar ook 
signalen van. Steunmaatregelen 
moeten daarom zo snel mogelijk 
worden afgebouwd. 
 
Zie voor meer informatie het  

Visie document Toekomst Financiële 

Landschap op de website van de NMa

Energiebundeling
De Vereniging voor Marktwerking  
in Energie (VME) en EnergieNed,  
de twee brancheverenigingen voor 
bedrijven die actief zijn op de  
Nederlandse energiemarkt, gaan 
gezamenlijk op in één nieuwe  
brancheorganisatie: Energie 
Nederland. De nieuw combinatie 
hoopt samen met de overheid beter 
het hoofd te kunnen bieden aan de 
uitdagingen van verduurzaming en 
marktwerking in de energiesector. 
Het kantoor van de vereniging onder 
voorzitterschap van Hans Alders 
komt in Den Haag. 

Hoge hypotheekmarges kunnen  
volgens RvBvoorzitter van de NMa 
Pieter Kalbleisch duiden op gebrek 
aan marktwerking. En dat kan volgens 
hem weer tot onnodig hoge tarieven 
leiden. “Gezien de maatschappelijke 
commotie hierover vind ik het belang
rijk dat de NMa dit nader onderzoekt.”

De marges van hypotheken zijn in 
Nederland al sinds medio 2009 hoog, 
ook in vergelijking met de ons 

om ringende landen. En die marges 
gelden zowel voor hypotheken met een 
variabele rente als voor hypotheken 
met langere rentevaste periodes, zo 
blijkt uit de op 1 november verschenen 
Quick Scan Hypotheekrente van de 
NMa. Deze scan vormt een onderdeel 
van een bredere sectorstudie naar de 
marktwerking op de hypotheekmarkt. 
De resultaten van de uitgebreidere 
vervolgstudie worden naar verwachting 
in het voorjaar van 2011 gepubliceerd.

De Gas Regional Initiative North  
West (GRI NW) is in de top3 geëindigd 
bij de uitreiking van de Energy Trans
parancy Award 2010, ETA. Deze  
pretentieuze award is op woensdag  
17 november in Brussel uitgereikt aan 
North Pool Spot. Namens de NMa was  

Peter Plug aanwezig op de uitreiking. 
Plug is naast zijn functie als directeur 
Regulering ook voorzitter van de GRI 
NW. Plug:’ Transparantie is een groot 
goed in een energiemarkt die voor veel 
buitenstaanders als ondoorzichtig 
wordt ervaren.’
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NMa inalist  
Transparantieprijs

Hoge hypotheekmarges Zorgpunten
Henk Don, lid van de Raad van 
Bestuur van de NMa, roept onder
nemers in de zorg op om te zoeken 
naar nieuwe organisatievormen  
die nog beter zijn voor de patiënt.  
Hij reageert hiermee op het in 
november publiceerde onderzoek  
van Frieslab naar knelpunten in de 
zorg. Frieslab stelde dat de Mededin
gingswet samenwerking tussen  
aanbieders zou afremmen.  

Zie voor meer informatie www.nmanet.nl
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De NMa houdt toezicht op de die verschil
lende vervoermarkten. Dat is nodig omdat 
sommige ondernemingen een dominante 
marktpositie of zelfs een monopolie  
hebben. Dan is het risico op misbruik 
relatief hoog. Om deze markten goed te 
laten werken zijn naast de Mededingings
wet ook speciieke regels vastgelegd in 
vervoerwetten. 

Deze regels beperken de macht van de 
ondernemingen die van oudsher de dienst 
uitmaken en bieden kansen aan nieuwe 
toetreders. Zij kunnen bijvoorbeeld bij  
de NMa klagen als de gevestigde orde  
zich in hun ogen niet aan de wet houdt.  
De NMa kan dan een onderzoek starten  
en sancties opleggen. 
De markt heeft de afgelopen jaren moeten 
wennen aan ons toezicht. De NMa toetst 

bijvoorbeeld of de tarieven die spoor
beheerder ProRail goederenvervoerders 
rekent voor het gebruik van de rails wel 
kostengeoriënteerd zijn. En Schiphol mag 
luchtvaartmaatschappijen alleen kosten  
in rekening brengen voor het landen en 
opstijgen die door de NMa zijn goed
gekeurd. Daarna stelt Schiphol zelf de 
luchthaventarieven vast. Bij het Loods
wezen stelt de NMa de tarieven vast die 
rederijen moeten betalen voor het  
inhuren van een loods.
Uiteenlopende markten dus en ver
schillende vormen van toezicht.  
Deze vervoerspecial geeft u een beeld  
van de hete hangijzers op deze gebieden.  
Veel leesplezier.
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Het vorige NMagazine stond in het teken 
van energie, in dit nummer staat vervoer 
centraal. Vervoer over het spoor, door de 
lucht, over de weg of via het water. 
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Vervoermarkt in beweging

De NMa houdt zich pas relatief kort bezig 
met het reguleren van en toezicht houden 
op de vervoersector. Dat begon in 2005  
met het spoor, later volgden Schiphol,  
het loodswezen en het stadvervoer in 
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.  
Er is in die jaren het nodige veranderd, 
soms met vallen en opstaan.

 D
e wetgeving voor de vier  
markten waar de Vervoerkamer 
van de NMa op toeziet, is link 
in beweging. Op de spoor-

markt wordt de wetgeving wordt vooral 
bepaald door het Europese streven naar 
het openstellen van de goederen- en perso-
nenvervoermarkt. In de evaluatie van de 
Wet luchtvaart dit jaar wordt gekeken of  
de afgelopen reguleringsperiode wel de 
gewenste effecten heeft opgeleverd. 
De minister van Verkeer & Waterstaat 
(V&W) heeft in april besloten dat de  
voorgenomen openstelling van de loodsen-
markt per 2019 van de baan is en dat  
regulering het gewenste toekomstmodel is, 
maar dat die regulering minder administra-
tief belastend moet zijn. En ten slotte komt 
met de nieuwe kabinetsplannen aanbeste-
ding van de openbaar vervoersconcessies 
in de drie grootste steden dichterbij.  
Het toezicht door de Vervoerkamer NMa 
moet met deze dynamiek meebewegen.

spoor: knelpunten
De afgelopen jaren is veel aandacht 
besteed aan de verdeling van capaciteit 
voor spoorvervoer. Hoewel de capaciteits-
verdeling nog altijd niet vlekkeloos  
verloopt, is op dit terrein wel vooruitgang 
geboekt. De voornaamste knelpunten 
liggen nu op een ander vlak.

Bijvoorbeeld buitendienststellingen van 
spoortrajecten vanwege werkzaamheden. 
Met reguliere en geplande werkzaamheden 
kun je rekening houden, maar ad hoc repa-
raties laten de planningen van vervoerders 
soms spaak lopen. Bovendien hebben zij 
behoefte aan meer tariefdifferentiatie op 
het spoor. ProRail hanteert in bijna alle 
gevallen zo’n twee euro per kilometer als 
gebruiksvergoeding - overdag, ’s nachts, op 
snelle en op langzame trajecten. Vervoer-
ders willen meer keuze tussen langzamere 
en goedkopere trajecten en snellere en 
duurdere. Overigens werkt ProRail hier  

aan in de nieuwe meerjarenovereenkomst 
die vanaf 2013 van kracht moet worden.
Ook op de Europese markt zijn knelpunten. 
De EU wil het internationale spoorverkeer 
stimuleren. De grenzen moeten open.  
Dat verloopt nog moeizaam volgens de 
NMa. Er zijn problemen met technische 
harmonisatie van materieel, grote verschil-
len tussen de gebruiksvergoedingen in de 
lidstaten en problemen met de verdeling 
van internationale capaciteit. Zo moeten de 
Nederlandse netbeheerders ProRail en 
KeyRail vervoerders one-stop-shops bieden, 
maar loopt dat nog niet goed. Met een 
one-stop-shop hebben vervoerders die iets 
van Rotterdam via Duitsland en Oostenrijk 
naar Italië willen laten vervoeren, met 
slechts één in plaats van vier beheerders te 
maken. In de praktijk gaan die vervoerders 
nu vaak nog bij alle vier langs.

De Europese Commissie ontwikkelt beleid 
om de Europese markt voor goederen- en 
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Vervoermarkt in beweging
Wet luchtvaart een grote rol toe aan de 
luchtvaartmaatschappijen. Deze gebruikers 
geven in consultatierondes met Schiphol 
hun mening over voorgestelde tarieven en 
voorwaarden en kunnen zo invloed uitoefe-
nen op het product en de prijs. Dat dit niet 
zonder slag of stoot gaat, bewezen de 
mediaberichten in oktober over onenigheid 
tussen Schiphol en KLM. Als een dergelijke 
onenigheid over tarieven tot een klacht 
leidt, komt de NMa in actie. Op dit 
moment loopt een klacht van Easyjet die 
vindt dat de tarieven voor opstappende 
passagiers te hoog zijn in verhouding tot 
de tarieven voor overstappende passagiers.

Op de achtergrond speelt de huidige  
evaluatie van de Wet Luchtvaart. Centrale 
vraag: ‘Hoe effectief is de regulering?’  
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu 
wil ook weten welke verbeteringen mogelijk 
zijn. Is regulering nog steeds nodig?  
De NMa heeft zich in het verleden op  

personenvervoer over het spoor een duw  
in de goede richting te geven. Daarvoor 
moeten ook de verschillende nationale 
toezichthouders intensiever samenwerken.

schiphol: alleen luchtvaart
activiteiten
Het toezicht van de NMa op Nederlandse 
vliegvelden geldt alleen voor Schiphol en 
niet voor de andere luchthavens. Schiphol 
mag alleen luchtvaartgerelateerde kosten 
doorberekenen aan de luchtvaartmaat-
schappijen. Vastgoed, winkels en dergelijke 
horen daar dus niet bij, kosten voor landen, 
stijgen, het parkeren van vliegtuigen en het 
afhandelen van passagiers en bagage wel. 
De NMa ziet erop toe dat de kosten eerlijk 
worden doorberekend op basis van een 
solide kostentoerekeningssysteem.  
De NMa kijkt niet of Schiphol eficiënt 
werkt, want dat is geen wettelijk toe-
gewezen taak. Voor het bereiken van een 
optimale prijs/kwaliteitverhouding kent de 

het standpunt gesteld dat Schiphol een 
structurele economische machtspositie 
heeft. Als blijkt dat dit nog steeds zo is,  
dan kan er zonder regulering blijvend  
sprake zijn van ineficiënties die via de 
Mededingingswet niet goed kunnen  
worden aangepakt. Als bovendien wordt 
aangetoond dat de baten van de huidige 
regulering hoger zijn dan de kosten,  
rechtvaardigt dit continuering. Daarbij  
blijft het zaak om te zoeken naar verdere  
verbeteringen van de regulering, vooral  
ten aanzien van de doelmatigheid van 
kosten en investeringen.

loodsen: een monopolie
Loodsen worden gereguleerd, omdat ze 
een monopolie hebben: een zeeschip 
boven een bepaald tonnage is verplicht  
een loods aan boord te nemen, maar kan 
vervolgens niet zelf kiezen welke loods aan 
boord komt. Daarom is de loodsen een vrij 
zware vorm van regulering opgelegd.  
De NMa beoordeelt de eficiëntie en  
kwaliteit en stelt de tarieven vast. De lood-
sen zijn het daar niet altijd mee eens.  
Het loodsendossier is met drie jaar vrij 
jong en er is vrij veel weerstand. Mede 
doordat de wet nog niet volledig is uitge-
kristalliseerd lopen tal van juridische zaken 
Bijvoorbeeld over de eficiencykorting die 
de NMa in 2009 heeft opgelegd.

stadvervoer: papieren controle
Het stadvervoer kent een zeer lichte  
vorm van toezicht. De NMa onderzoekt  
de accountverklaringen van de bus- en 
tramvervoerders in Amsterdam, Rotterdam 
en Den Haag. Deze moeten aantonen of 
het gesubsidieerde deel van een stad-
vervoerder niet wordt gebruikt om het 
commerciële deel te spekken. Overigens 
staat het vervoer in de drie grote steden 
volgens de nieuwe kabinetsplannen op de 
lijst om openbaar te worden aanbesteed. 
Daarmee kan het toezicht van de Vervoer-
kamer mogelijk vervallen. Maar tegen deze  
plannen bestaat weerstand. Met name  
de medewerkers van de betrokken  
vervoerders zijn mordicus tegen.  
Kortom, wordt vervolgd…



Toezicht  
beschermt  
vervoerders

Bij de luchthaven Schiphol,  
de spoorweginfrastructuur,  
de loodsen en het openbaar 

vervoer in de grote steden is 
sprake van een monopoliesituatie. 

Om de belangen van de consumenten 
te behartigen is toezicht nodig op deze 

onderdelen van de vervoersmarkt.  
De NMa beschermt de vervoerder via 
zogeheten sectorspeciieke regulering.
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e toezichtstaken van  
de NMa bij de vervoer-
markten zijn wettelijk 
vastgelegd en verschillen 
per markt. Zo richt de 

NMa zich in de luchtvaartmarkt vooral  
op de tarieven die Schiphol mag vragen 
voor het gebruik van de luchthaven en in 
de spoormarkt op het benutten van de  
infrastructuur. De loodsen worden  
gecontroleerd op de tarieven die zij  
voor hun diensten vragen. Tot slot is  
het openbaar vervoer in Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag, Utrecht en  
Nijmegen nog niet aanbesteed, zoals  
in andere delen van het land.

structurele macht
In al deze sectoren is sprake van een  
structurele machtspositie en bestaat dus 
geen normale concurrentie. Dit geldt in het 
bijzonder voor de spoorweg infrastructuur, 
de openbaarvervoerbedrijven in de grote 
steden en de loodsen. In al deze gevallen 
bestaat (bij wet of door concessie) een 
situatie van alleenrecht. Alleen bij Schiphol 
kan daarvan niet worden gesproken, maar 
daar staat tegenover dat de nationale 
luchthaven slechts in beperkte mate  
concurrentie ondervindt van andere lucht-
havens. Door het gebrek aan concurrentie 
worden de betrokken bedrijven nauwelijks  

geprikkeld om eficiënter te werken en  
die producten en diensten te leveren  
die consumenten het meeste waarderen.  
De Mededingingswet (Mw) biedt in  
principe wel instrumenten om toe te  
zien op bedrijven met een economische 
machtspositie, maar in gevallen als  
deze is het Mw-toezicht niet zo effectief.  
Het gaat hier immers om structurele 
machtsposities. Dit betekent dat de  
bedrijven blijvend de mogelijkheid  
hebben om hun sterke positie te benutten.  
Dat kan in het nadeel van consumenten 
werken. 

effectievere aanpak
Sectorspeciieke regulering is doorgaans 
effectiever om de belangen van consu-
menten te behartigen. Maar dan moet  
wel de afweging worden gemaakt welke 
vorm van regulering de beste uitkomsten 
oplevert. Zo kan de intensiteit van regule-
ring verschillen van licht (‘light-handed 
regulation’) tot zwaar (‘heavy-handed 
regulation’). In het eerste geval grijpt de 
toezichthouder niet daadwerkelijk in,  
maar dreigt dat te doen als de betrokken 
ondernemingen hun machtspositie  
zouden misbruiken. In het tweede geval  
is wel sprake van diepgaande bemoeienis 
van de toezichthouder met het reilen en 
zeilen van de ondernemingen. 

“Wij zijn ons bewust van de bijzondere 
positie van het Loodswezen en zijn  
voorstander van tarieven die transparant 
tot stand komen. Dus hebben we niets 
tegen op toezicht. Maar we voelden ons 
wel prettiger bij de manier waarop de 
minister dat vroeger deed, dan zoals de 
NMa het nu uitvoert. De minister hield 
meer afstand, de NMa gaat door tot de 
laatste euro en het laatste spijkertje.  
Dat zware regime van toezicht legt een 
veel te grote druk op onze mensen.  
We zijn een publieks rechtelijke organisa-
tie die zich inzet voor veiligheid en 
gebonden is aan allerlei wet- en regel-

geving. Daar houden we ons ook aan.  
Maar de scheiding die wetgever heeft 
aangebracht tussen die wetten en het 
toezicht door de NMa is niet duidelijk 
genoeg. Met als gevolg dat de NMa die 
grenzen voortdurend overschrijdt en bij 
ons met bedrijfsvoering bezig is. Ik vind 
daarom dat de aard van het toezicht 
structureel moet veranderen. Eenvoudi-
ger ook. Toezicht op het vaststellen van 
tarieven? Prima! Maar als publieksrech-
telijke organisatie gaan we bijvoorbeeld 
zélf over de kwaliteitseisen.”

eric van dijk, voorzitter nederlandse 
loodsencorporatie

 ‘nma overschrijdt grenzen’
 



 ‘ns eet van  
twee walletjes’ 
 
“Het kabinet Rutte-Verhagen 
heeft zich voorstander 
getoond van aan besteding van 
het OV in de drie grote steden. 
Connexxion, en ook de collega 
vervoerders Arriva, Veolia en 
Syntus, zien deze ontwikkeling 
zonnig in.  
Het andere streekvervoer 
wordt in ons land al jaren 
aanbesteed. De wet personen-
vervoer 2000 is daarvoor de 
basis. Mét inbegrip van de 
drie stadsvervoerbedrijven is 
de marktomvang circa 2,5 
miljard euro per jaar. Zónder 
deze drie stadsvervoerbedrij-
ven is de marktomvang circa 
1,5 miljard euro per jaar. Er ligt 
dus een groeimarkt in het 
verschiet. En dat is een  
prettige gedachte. Maar ik zou 
de markt van het openbaar 
vervoer graag nog verder zien 
groeien. In het bijzonder met 
delen van het NS-net. Als 
delen van het NS-net worden 
aanbesteed, sámen met stad- 
en streekvervoer, krijg je een 
betere afstemming tussen de 
verschillende OV-modaliteiten.  
En dat pakt gunstig uit voor de 
reiziger. Daar waar de NMa de 
ov-markt beschrijft, lijkt me 
zo’n overweging van groot 
belang. Misschien nog wel 
belangrijker: NS heeft nu een 
monopolie op het hoofdrail-
net, maar werkt wel met twee 
dochterondernemingen op de 
markt van stad- en streek-
vervoer. De NS eet van twee 
walletjes. Zou de NMa daar 
niet een vraagteken bij moeten 
plaatsen?”

bruno bruins, lid raad van 
bestuur connexxion

De regulering door de NMa van de  
vervoersmarkten, evenals van de  
energiemarkten, kenmerkt zich door een 
tussenvorm: zogenaamde ‘intermediate 
regulation’. De NMa bemoeit zich alleen 
met enkele onderdelen van de bedrijfs-
voering, zodat de ondernemingen in grote 
mate vrij zijn om eigen keuzes te maken. 
De reden hiervoor is dat de ondernemin-
gen veel meer kennis hebben van de  
optimale bedrijfsvoering dan de NMa.  
Het toezicht door de NMa richt zich  
daarom vooral op de uitkomsten van  
de bedrijfsvoering, in het bijzonder de 
tarieven. 

verschillende gradaties
Evenals voor de energienetwerken  
geldt dit ook voor Schiphol, de spoor weg-
infrastructuur en de loodsen. Bij de 
gemeentelijke vervoerbedrijven beperkt  
de light handed regulering zich tot het 
toetsten van de vraag of deze bedrijven 
zich wel aan het verbod op kruissub-
sidiëring houden. Met name in de spoor-
infrastructuur strekt de regulering zich  
net als voor de energienetwerken uit tot 
de capaciteitsverdeling. Hoe wordt de 
beschikbare infrastructuur verdeeld over 
de gebruikers? Bij de energienetten is er 
daarnaast nog toezicht op de kwaliteit  
van de netten.

Het toezicht op de tarieven verschilt  
sterk per sector. Deze verschillen komen 
voort uit de wettelijke bevoegdheden van 
de NMa. Bij de vervoerssectoren betekent 
tariefregulering vooral controleren of de 
ondernemingen hun tarieven conform  
de wettelijke voorschriften berekenen.  
Bij de energienetwerken heeft de NMa 
 een actievere bemoeienis. Hier berekent 
ze zelf de basis voor de tarieven.  
Dit verschil tussen vervoer en energie  
kan als volgt worden getypeerd: bij de 
vervoer sectoren – met uitzondering  
van de loodsenwet, die een ander beeld 
geeft – worden de tarieven gebaseerd op 
de werkelijk gemaakte kosten en bij de  
energiesectoren op de eficiënte kosten. 
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wereld van verschil
Tussen deze twee benaderingen bestaat 
een wereld van verschil. Doordat de  
tarieven bij vervoer de daadwerkelijk 
gemaakte kosten dekken, gaat van deze 
tarief regulering nauwelijks een prikkel  
uit om eficiënter te werken. De kosten-
gerichte regulering voorziet er wel in dat 
de ondernemingen dus geen overwinsten 
maken ten koste van consumenten.  
Bij de energienetwerken wordt dit doel 
ook bereikt, maar hier stimuleert  
deze tariefregulering ondernemingen 
bovendien om eficiënter te werken.  
Deze doelmatigheidsprikkel komt voort  
uit het feit dat de inkomsten van de  
ondernemingen maar in beperkte mate 
afhangen van eigen kosten. 

Dit betekent dat de ondernemingen zelf 
de voor- en nadelen draagt van lagere of 
hogere kosten. Een gevolg van deze 
methode is dat de ondernemingen dus 
(tijdelijk) hoge winsten kunnen maken, 
waardoor afnemers dan meer betalen dan 
de werkelijk gemaakte kosten. Andersom 
zullen afnemers juist minder betalen dan 
de werkelijk gemaakte kosten als deze 
hoger zijn dan wat eficiënt wordt geacht.

sterker prikkelen
Om vervoersondernemingen, net als  
de beheerders van energienetten, sterker  
te prikkelen om doelmatiger te werken, 
kan de vraag gesteld worden of een  
vergelijking met de kosten van vergelijk-
bare, eficiënte ondernemingen een prikkel  
zou geven. Tegelijkertijd moet er uiteraard 
op worden gelet dat de onder nemingen 
voldoende kunnen blijven investeren. 
Doelmatigheidsprikkels mogen niet ten 
koste gaan van het streven om de kwaliteit 
van de dienstverlening op peil te houden.

Zoeken naar de optimale manier van 
reguleren betekent dus verschillende 
belangen afwegen. Bij de energienet-
werken is dit tot dusverre goed gelukt, 
zoals uit recente studies van de NMa is 
gebleken. Bij de vervoersectoren lijken  
nog mogelijkheden te bestaan om die 
regulering verder te verbeteren. Met als 
uiteindelijk doel ervoor te zorgen dat 
consumenten van een eficiënte dienstver-
lening kunnen proiteren zonder daarvoor 
meer te hoeven betalen dan nodig is.

 ‘Zoeken naar de  
optimale manier  
van reguleren  
betekent dus  
verschillende  
belangen afwegen’



De relatie tussen spoorbeheerder ProRail en ’s lands 
grootste goederenvervoerder DB Schenker was een jaar of 
vijf geleden op zijn zachtst gezegd niet best. “We vochten 
elkaar de tent uit”, zegt Hans-Willem Vroon van DB 
Schenker onomwonden. “Maar tegenwoordig hebben  
we een samenwerkingsmodel. We hebben de woestijn 
verlaten en zijn op weg naar de oase!”

hans-willem vroon, manager qshe  
db schenker

 P
roRail-directeur Vervoer  
en Dienstregeling Pieter 
Kraaijeveld denkt te weten  
hoe dat komt. “Onder meer 
doordat wij een toegewijd 

managementteam speciaal voor het goede-
renvervoer hebben ingesteld. Met mensen 
die de markt snappen, weten wat karakteris-
tieken van de verschillende soorten vervoer 
zijn (bijvoorbeeld erts, containers en 
gevaarlijke stoffen) en die het belang  
ervan voor de vervoerders en hun grote 
verscheidenheid aan klanten kennen.”

vooruitgang
In de Vijfde Spoormonitor concludeert ook 
de NMa dat er vooruitgang is geboekt in de 
Nederlandse markt voor spoorcapaciteit 
voor goederenvervoer. Al hebben de ver-
voerders nog wel de nodige wensen volgens 
Vroon. Zoals meer transparantie in de 
gebruiksvergoeding, die door ProRail en 
Keyrail (beheerder Betuweroute) in overleg 
met de vervoerders wordt vastgesteld. 
Verder vragen de vervoerders om prijs-
differentiatie naar kwaliteit van het product 
en meer duidelijkheid over buitendienst-
stellingen van trajecten.
Vroon: “Het belangrijkste is de vergoeding 
die wij aan ProRail betalen om over het 
spoor te rijden, de gebruiksvergoeding dus. 
Onze klanten kijken eerst naar kosten, 

kosten en nog eens kosten. Daarna volgt 
pas de betrouwbaarheid. Maar van kosten-
transparantie is bij ProRail weinig sprake. 
Ook telt voor ons het principe: wie meer 
betaalt, die meer bepaalt. De huidige tarie-
ven, tot en met 2011, zijn hoger dan vroeger 
en meer in lijn met de Duitse tarieven.  
Daar klagen we niet over. De discussie  
van nu gaat over wat er gebeurt na 2011.”
“Wij willen graag een meerjarenovereen-
komst en duiken echt niet weg voor hogere 
tarieven. Maar dan wel gedifferentieerd: 
voor superproducten betalen we meer, 
maar dan moet er voor een minder product 

een lagere prijs komen. De productprijs-
differentiatie dus. Ons zusterbedrijf in 
Duitsland, DB Netze, differentieert daar als 
beheerder de prijs wel naar kwaliteitspaden: 
rustige momenten of spitstijden en goed-
kopere (en maximaal 10% langere) of  
duurdere, snelle routes.”

heldere systematiek
Kraaijeveld en Lies Gaaikema, sinds 2009 
verantwoordelijk voor het nieuwe account-
team Goederenvervoer, stellen daarentegen 
dat de systematiek van de kostenbasis 
helder is. “Alles is vrij nauwkeurig beschre-
ven, je weet waar je aan toe bent en welk 
percentage van een dienst van ProRail 
gerelateerd wordt aan het spoor. Ja, je kunt 
hier natuurlijk wel een mening over hebben 
– maar dat is een ander onderwerp.”

“Een voorbeeld: onze ICT-systemen zijn nu 
voor zestien procent verdisconteerd in de 

 ‘De discussie  
van nu gaat over 
wat er gebeurt  
na 2011’

Van woestijn naar oase



pieter kraaijeveld, prorail-directeur 
vervoer en dienstregeling 
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kosten van het spoorgebruik van vervoer-
ders. Dat is een keuze, één van de vele die 
in 2005 voor de huidige overeenkomst zijn 
gemaakt. Net als de verdeling van vaste en 
variabele kosten. Natuurlijk worden die 
keuzes uit 2005 nu weer tegen het licht 
gehouden. Voor het nieuwe plan van  
aanpak vanaf 2013 zijn nieuwe keuzes 
nodig. Inclusief een mogelijke prijs/ 
kwaliteitdifferentiatie. Daarvoor moet  
een gemeenschappelijk begrip worden 
gecreëerd bij ons, de vervoerders, de NMa 
en bij Verkeer en Waterstaat. Wij begrijpen 
hoe belangrijk kosten voor de goederen-
vervoerders zijn en dat de hoogte van 
gebruiksvergoeding voor hen dus ook van 
belang is.”

oponthoud
Naast buitendienststellingen hebben  
de zware goederentransporten van DB 
Schenker te maken met andere vormen  
van oponthoud op het spoor. Vroon:  
“De NMa wil dat reguliere buitendienst-
stellingen op tijd bekend zijn en dat er 
vooraf helderheid over is. Dat lukt niet 
altijd. Aannemers als Structon kunnen  
het niet altijd ine tunen. Daarover praten 
we met hen. Aan ad hoc buitendienst-
stellingen – er breekt een bovenleiding,  
er zijn incidenten op het spoor – is wat 
gedaan met bijsturingsafspraken. Maar die 
kunnen nog een stuk beter.”
“De helft van je product wordt bepaald 
door de capaciteitsplanning en de andere 

helft door de uitvoering, waaronder ook  
de verkeersleiding. Dat gaat er voor ons 
(en onze klanten!) om hoe we door een 
systeem met groene golven worden geleid, 
zodat we de internationale aansluitingen 
en terminal slots halen. De nieuwe  
ProRail-directeur Verkeersleiding Hans 
Burghard zet hiervoor alvast belangrijke 
stappen in de goede richting. Maar we zijn 
er nog niet. Het gevaar bij een treindienst-
operatieproces is de olievlekwerking.  
Misschien hoor je wel eens zelf van een 
conducteur in de trein dat er vertraging is 
omdat er een goederentrein vóór hen rijdt. 
Nou, die is veelal de oorzaak niet. Dat is 
die gele banaan dáár weer voor, die op elk 
station stilstaat en de goederentrein 
ophoudt”, zegt Vroon.

Ongeacht de discussies die beide partijen 
met elkaar hebben, heeft Kraaijeveld ook 
enige kanttekeneningen bij de rol van de 
NMa. “Ik proef dat de mededingings-
autoriteit soms op de stoel van Verkeer en 
Waterstaat zit en beleidsopvattingen over 
ons hanteert. Ik vind dat de NMa dit niet, 
of veel minder, moet doen. De taak van de 
NMa is toetsen en dat doet zij goed, het 
houdt ons scherp. Maar beleid voor onze 
bedrijfsvoering maken, is niet hun taak.”

 ‘Wij begrijpen  
hoe belangrijk  
kosten voor de  
goederenver-
voerders zijn’



Luchtvaart zoekt balans
Sinds de liberalisering van de Europese 
luchtvaartmarkt eind jaren ’80 hebben low cost 
airlines zich duidelijk gemanifesteerd. Inmiddels 
schudden de prijsvechters de markt link door 
elkaar. Dat blijft niet zonder gevolgen, weet  
dr. Guillaume Burghouwt, clusterhoofd 
Luchtvaart bij SEO Economisch Onderzoek.

“Door de dereguleringsmaatregelen kan 
sinds 1997 in principe elke gecertiiceerde 
EU luchtvaartmaatschappij op elke gewens-
te route, tegen elke gewenste frequentie, 
capaciteit en ticketprijs luchtdiensten 
onderhouden. De luchtvaartmaatschappijen 
hebben dus vrijheid gekregen om binnen  
de EU op basis van bedrijfseconomische 
overwegingen hun routenetwerken vorm  
te geven.“

gevaar
Gevolg is het ontstaan en de snelle groei 
van prijsvechters sinds eind jaren negentig. 
Consumenten kiezen massaal voor goed-
kope vluchten met minder service. “De low 
cost airlines werken eficiënt onder meer 
door op secundaire luchthavens te vliegen, 
online tickets, lexibele arbeidscontracten 
en de aanschaf van maar één type  
vliegtuig”, aldus Burghouwt. 

De traditionele luchtvaartmaatschappijen 
verliezen hierdoor marktaandeel aan  
prijsvechters, die nu al 34% van het stoelen-
aanbod op intra-Europese vluchten voor 
hun rekening nemen. “De liberalisatie is 
een zegen voor de concurrentie en daarmee 
voor de consument. Ryanair is misschien 
wel het beste wat de Europese eenwording 
is overkomen. Maar tegelijkertijd schuilt er 
een gevaar”, stelt Burghouwt. “KLM –  
een netwerkmaatschappij – is met inter-
continentale en Europese verbindingen 
belangrijk voor de Nederlandse economie.  
Snelle groei van prijsvechters kan tot  

zo’n marktaandeelverlies van netwerk-
maatschappijen leiden dat de economische 
spin-off functie in gevaar komt.”

schiphol
Ook Schiphol moet inleveren. Secundaire 
luchthavens zoals Eindhoven, Rotterdam en 
Weeze proiteren van de marktliberalisatie 
omdat ze aantrekkelijk zijn voor prijs-
vechters. “En in sommige secundaire  
luchthavens zit nog veel meer potentie. 
Eindhoven en Weeze bieden in een straal 
van honderd kilometer meer mogelijk heden 
dan Schiphol”, stelt Burghouwt.  
“Daardoor zijn zij uiterst aantrekkelijk  
voor verdere groei van prijsvechters.“

Schiphol is een hub, een luchthaven die  
het vooral moet hebben van transferverkeer, 
waar dan ook de hele dag door passagiers 
overstappen en vervoerders vracht uit  -
wis selen. Burghouwt: “Er blijft altijd een 
markt voor hubs tussen Europese of  
intercontinentale vluchten. De markt tussen  
Trondheim en Singapore zal bijvoorbeeld 
nooit groot genoeg zijn voor een recht-
streekse verbinding.”
Omdat passagiers ook via alternatieve  
hubs hun bestemming kunnen bereiken, 
beconcurreren de hubsystemen elkaar  
voor elke transferpassagier. Dit betekent  
dat netwerkmaatschappijen ook op dit vlak 
alles in het werk moeten stellen om hun 
marktaandeel te behouden. Met name de 
snel groeiende netwerkmaatschappijen  
uit het Midden Oosten vormen daarin 
geduchte concurrenten.

balans
“Onderzoek toont dat verlies van de  
hub-functie moeilijk terug te draaien is. 
Luchthavens die dat overkomt lopen boven-
dien groeivertraging op”, zegt Burghouwt. 
“De Nederlandse economie is dus gebaat 
bij scherp concurrerende prijsvechters, 
maar tegelijkertijd mogen de traditionele 
netwerkmaatschappijen niet té veel markt-
aandeel inleveren. De vraag die daarom  
nu moet worden beantwoord is: wat is de 
juiste balans voor de marktposities van 
prijsvechters en traditionele luchtvaart-
maatschappijen?”

 ‘De liberalisatie  
is een zegen voor  
de concurrentie’

dr. guillaume burghouwt,  
clusterhoofd luchtvaart 
bij seo economisch onderzoek
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Transdev en Veolia, twee 
Franse openbaarvervoer
bedrijven die via dochter
maatschappijen in  
Nederland actief zijn,  
willen fuseren. De NMa 
voorziet mogelijke prijs
stijgingen en onderzoekt 
daarom welke gevolgen de 
samenwerking kan hebben 
voor de prijs en kwaliteit 

van de dienstverlening. 

Transdev is op de Nederlandse  
markt actief via dochtermaatschappij 
Connexxion, Veolia onder de naam 
Veolia Transport Nederland.  
Van wege de omvang van de fusie 
hebben de twee ondernemingen  
hun beoogde samenwerking vooraf 
gemeld bij de Europese Commissie. 
Omdat de fusie grote gevolgen kan 
hebben voor de Nederlandse markt, 
heeft de NMa de Commissie ver
zocht om zelf de gevolgen voor de 
Nederlandse openbaarvervoermarkt 
te mogen beoordelen. De Commissie 
heeft dit verzoek ingewilligd en het  
Nederlandse deel van de zaak  
doorverwezen naar de NMa. 

specialistische kennis
De NMa heeft de juiste specialisti
sche kennis hiervoor opgedaan  
bij het beoefenen van twee takken 
van sport: mededinging en regule
ring. De directie Mededinging heeft 
eerder fusiezaken behandeld waarbij 
Veolia en Connexxion betrokken 
waren. Zo oordeelde de NMa in 
december 2006 dat Connexxion het 
Utrechtse vervoerbedrijf GVU en het 
Nijmeegse Novio mocht overnemen. 
De Vervoerkamer (regulering) heeft 
zulke kennis opgedaan via het hand

haven van de Wet personenvervoer 
2000 en de Spoorwegwet. Deze 
wetten bevatten bepalingen over  
het stads en streekvervoer, besloten 
busvervoer, taxivervoer en vervoer 
per spoor in Nederland. 

Om de voorgenomen Franse fusie 
goed te beoordelen werkt de NMa 
met een team uit de mededingings
hoek en uit de reguleringshoek.  
Zo wordt alle aanwezige specialisti
sche vervoerkennis ingezet.

nationale markt
De Europese Commissie vindt net 
als de NMa dat de relevante geograi
sche markt voor openbaar vervoer  
in Nederland ten hoogste nationaal 
is. In de eerste plaats omdat open
baar vervoerbedrijven zich sinds  
de invoering van de Wet personen
vervoer 2000 in heel Nederland 
kunnen inschrijven voor concessies 
(dit gebeurt in de praktijk ook).  
De tweede reden is dat de vragers  
op de markten voor openbaar  
vervoer in Nederland lokale en  
regionale aanbestedende overheden 
zijn die voor passagiers in Nederland 
vervoer inkopen.

De NMa voorziet dat het gefuseerde 
bedrijf een te groot deel van de 
Nederlandse markt in kan handen 
krijgt. Het bedrijf zou zich dan als 
een monopolist kunnen gedragen. 
Dit heeft mogelijk prijsstijgingen en 
kwaliteitsvermindering tot gevolg en 
kan dus nadelig uitpakken voor de 
reiziger. Uit het lopende onderzoek 
moet blijken of de mogelijke nadelen 
reëel zijn. Daarbij kijkt de NMa naar 
de daadwerkelijke effecten van deze 
fusie op de openbaar vervoermarkt. 
Naar verwachting neemt de mede
dingingsautoriteit deze maand een 
beslissing.

Fusie mag reizigers  
geen geld kosten



Kartels vrezen  
civiele procedures
Vliegmaatschappij Air France-KLM heeft ondervonden  
hoe duur deelname aan een kartel kan uitpakken. Na een 
schikking in de VS voor $ 350 miljoen met de overheid en 
$ 87 miljoen met verladers, kreeg de airline onlangs van 
de Europese Commissie € 340 miljoen boete opgelegd 
(inclusief voor Martinair). En er wacht nog een 
civielrechtelijke claim van zo’n half miljard euro.  
Een unieke zaak voor dit continent.

 D
e civiele rechtszaak tegen  
Air France-KLM en honderd 
procent dochter Martinair werd 
in 2006 aangespannen als een 

zogenoemde ‘class action’ van bedrijven en 
particulieren tegen tientallen luchtvracht-
maatschappijen. Deze werden verdacht  
van onderlinge afspraken over tariefverho-
gingen en toeslagen tussen 2000 en 2006. 
Het Ierse bedrijf Claims Funding Internatio-
nal (CFI) heeft de claims gebundeld van 
Europese bedrijven die zeggen gedupeerd 
te zijn door de illegale prijs- en capaciteits-
afspraken die alle grote vliegmaatschap-
pijen (waaronder het Scandinavische SAS, 
British Airways en Korean Airlines) met 
elkaar maakten. Philips en het Zweedse 
Ericsson claimen de grootste schade-
bedragen. Nederlandse rechters mogen 
zich daarover buigen.

opgebiecht
Enkele voor de hand liggende vragen zijn 
dan: waarom wordt die torenhoge claim op 
het bordje gelegd van Air France-KLM en 

KLM Martinair als vrijwel alle grote vlieg-
maatschappijen deel uitmaakten van het 
kartel? Waarom wordt de zaak in handen 
gegeven van Nederlandse rechters en niet 
van hun Duitse of Engelse collega’s?  
En wat maakt deze zaak juridisch zo uniek?  
De antwoorden daarop hebben de juristen 
Pierre Bos en Martijn van Maanen paraat. 
Zij zijn als partners verbonden aan het 
Haagse bureau BarentsKrans (notarissen 
en advocaten) en treden op als raadsman 
voor CFI.
“De zaak is aan rollen gebracht doordat 
Lufthansa in Amerika alles heeft opgebiecht 
en om clementie heeft gevraagd”, start 
Pierre Bos zijn uitleg. “Zo komen, zeker in 
Europa, de meeste kartelzaken aan het 
licht. Hierdoor spoort de overheid in 90,  
misschien wel 95 procent van de gevallen 
kartels op, die de deelnemers vervolgens 
boetes oplegt.” 
“In de VS hebben ze effectievere juridische 
instrumenten om zulke praktijken ook op 
andere manieren bloot te leggen. En terwijl 
wij ons in Europa vooral richten op boetes 

en schikkingen, worden daar via civiele 
procedures de gedupeerden van kartels 
gecompenseerd. Dat is een belangrijk  
verschil, want particulieren en bedrijven 
zien van de boetes die de Europese Com-
missie, de NMa of collega-toezichthouders 
in andere EU-lidstaten uitdelen geen cent. 
Daar willen we met deze zaak verandering 
in brengen.”

onrendabele kartels
Een van de problemen met internationale 
kartels in Europa is dat de verschillende 
landen ook verschillende rechtssystemen 
hanteren. “Per land wordt anders aangeke-
ken tegen schadevergoeding en wanneer  
en hoeveel je moet vorderen”, zegt Martijn 
van Maanen. “En dan heb je het er nog niet 
eens over dat we allemaal verschillende 
talen spreken, wat het allemaal nog lastiger 
maakt”, vult Bos aan. Ze zijn het er over 
eens dat er in de VS heel wat minder prakti-
sche obstakels zijn om een civiele proce-
dure te beginnen dan op dit continent. 
“Dat levert wel wat op”, stelt Van Maanen 
nadrukkelijk. “Want de boetes die worden 

 ‘Je kunt een of meer 
karteldeelnemers 
verantwoordelijk 
stellen voor de  
totale schade’
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uitgedeeld zijn weliswaar soms hoog, maar 
over het algemeen toch niet even groot als 
de schade die de leden van het kartel  
hebben toegebracht. Met andere woorden: 
tot op zekere hoogte loont het nog steeds 
om een kartel te vormen. Claims van  
gedupeerden, zo blijkt, pakken hoger uit. 
Bovendien staat een civiele procedure het 
geven van forse boetes niet in de weg.  
Als je beide doet, wordt het onrendabel. 
Daarom zie je nu al dat kartels het zó aan-
pakken dat hun praktijken geen nadelige 
effecten in de VS hebben, zodat ze daar 
niet worden aangepakt. Dat is ze te duur. 
Neelie Kroes heeft dat als EU-commissaris 
onderkend en zich sterk gemaakt om ook 
hier meer civielrechtelijke procedures aan 
te spannen tegen karteldeelnemers.”

casus als breekijzer
Dat blijkt ook praktisch uitvoerbaar,  
zo hebben de twee Haagse advocaten  
uit eigen onderzoek geleerd. Zogeheten 
vor deringen uit onrechtmatige daad kun-
nen in tien EU-landen plus Zwitserland via  
een civiele procedure worden aangepakt, 
zonder dat daarvoor wetten of rechtssyste-
men hoeven te worden geharmoniseerd of 
aangepast. “De juridische gereedschapskist 
is goed genoeg gevuld om dat hier in elkaar 
te timmeren”, zegt Bos met een glimlach.  
“En Nederland heeft het goede juridische 
klimaat voor een casus als deze, die als 
breekijzer voor civielrechtelijke aanpak 
moet dienen”, vult Van Maanen aan.
Blijft de vraag waarom alleen Air France-
KLM wordt gedaagd, terwijl alle grote  

vliegmaatschappijen bij het kartel betrokken 
waren. Ook daar hebben Bos en Van 
Maanen een pasklaar antwoord op:  
“We stellen Air France-KLM hoofdelijk  
aansprakelijk. Je kunt namelijk één of  
enkele karteldeelnemers verantwoordelijk 
stellen voor de totale schade. Die moeten 
dan bij de andere deelnemers hun deel van 
de schade zien te verhalen. Die aanpak is in 
ons land nooit eerder op zo’n grote schaal 
vertoond. Door zo’n grote groep gedupeer-
den te helpen, hopen we te bereiken dat  
het voor de luchtvaartmaatschappijen aan-
trekkelijk wordt om een zinvolle en redelijke 
regeling te treffen. Als we daarin slagen, 
zullen bedrijven zich in de toekomst wel 
twee keer achter de oren krabben voor ze  
in een kartel stappen.”

 ‘De zaak is aan  
het rollen gebracht 
doordat Lufthansa 
in Amerika alles 
heeft opgebiecht en 
om clementie heeft 
gevraagd’

martijn van maanen (links)  
en pierre bos
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A Concurrentie stimuleert
De Europese spoorwegsector 
is de laatste twintig jaar sterk 
veranderd. Via wetgeving in 
het eerste, tweede en derde 
spoorpakket zijn modernise
ringen doorgevoerd om  
deze vorm van transport  
te laten groeien. 

maken. De NMa en buitenlandse  
toezichthouders gaan toezicht houden  
op een eerlijke verdeling van de interna
tionale capaciteit en zullen, indien nodig, 
ook gezamenlijk optreden. 

In september dit jaar heeft de Commissie 
voorgesteld om het eerste spoorpakket 
geheel te herzien en te verbeteren.  
Dit om de toegang tot het spoor te  
vereenvoudigen en vooral ook transparan
ter te maken. Nieuwe toetreders moeten 
worden verleid om in de markt te  
springen en innovaties te brengen.  
De rol van toezichthouders wordt daarbij 
opnieuw benadrukt als bewaker van  
de markt werking op het spoor. 

Om deze ontwikkelingen in goede banen 
te leiden, zal een groep onafhankelijke 
toezichthouders komend voorjaar een 
samenwerkingsovereenkomst tekenen. 
Samenwerking is nodig om daadkrachtig 
te kunnen optreden en om tegenwicht  
te bieden aan de goed georganiseerde 
spoorweglobby. Het wordt een spannende 
tijd, niet alleen voor de sector maar  
ook voor de NMa en haar buitenlandse 
collega’s. Maar uiteindelijk zijn het de 
transport sector zelf en vooral de reizigers 
die de vruchten plukken van de ver
nieuwingen.

In 2007 is de goederenvervoermarkt 
geliberaliseerd en sinds dit jaar kunnen 
vervoerbedrijven binnen Europa interna
tionaal personenvervoer aanbieden  
zonder samenwerkingsverbanden met 
andere vervoerders over de grens te  
hoeven sluiten. 
Door dit beleid is het internationale  
goederenvervoer van en naar Nederland 
in tien jaar tijd verdubbeld. Het zou voor 
de reiziger goed zijn als de markt voor 
personenvervoer zich ook zo positief 
ontwikkelt en er concurrentie komt voor 
de Thalys en ICE. Reizigers kunnen dan 
in de toekomst proiteren van een groter 
aanbod en een betere kwaliteit internatio
nale treinverbindingen. 

De Europese Commissie vindt de  
hervormingen echter te langzaam gaan. 
Het marktaandeel van het spoor in de  
EU stagneert en verdere groei blijft uit. 
De Commissie stelt daarom nieuwe  
wetgeving voor om zowel het goederen
vervoer als het personenvervoer per spoor 
een extra impuls te geven. De Commissie 
wil dat nieuwkomers dezelfde kansen 
krijgen als de gevestigde marktpartijen  
en dwingt ook de laatste lidstaten die hun 
markten nog niet open hebben gesteld  
dit nu wel te doen. Een voorstel van  
Commissie om het nationale personen
vervoer per spoor te liberaliseren is in 
2012 voorzien. In Nederland wordt dit  
nu onderhands gegund aan de NS.

kwaliteit verbeteren
Op 11 november 2010 is de Verordening 
voor concurrerend goederenvervoer  
in werking getreden. Doel van deze  
Europese regelgeving is dat door het 
opzetten van internationale spoorcorri
dors de kwaliteit van goederenvervoer  
per spoor wordt verbeterd. Een voorbeeld 
daarvan is de goederenroute Rotterdam 
– Genua. Alle betrokken partijen, ook de 
NMa, zijn nu aan zet om dit mogelijk te 

‘Internationale 

spoorcorridors  

verbeteren de  

kwaliteit van  

goederenvervoer  

per spoor’



Toezicht  
kent soms  
woelige baren
De circa 450 loodsen in ons land zijn 
gezamenlijk eigenaar van het enige 
loodsbedrijf dat in Nederland actief is.  
Er is dus geen concurrentie op deze markt. 
De wet regelt dat de Vervoerkamer de 
tarieven vast stelt. Dit leidt soms tot 
strubbelingen. Het College van Beroep  
voor het bedrijfs leven (CBb) behandelt  
op dit moment drie geschillen.

 D
e Vervoerkamer van de NMa 
prikkelt het Loodswezen tot 
marktgeoriënteerd gedrag om 
de concurrentiekracht van de 

Nederlandse en Europese haveneconomie 
te versterken. Twee jaar geleden was het 
nog de bedoeling om in 2019 marktwerking 
in het Loodswezen te introduceren, maar 
daar is dit voorjaar vanaf gezien. Er bestaat 
onvoldoende draagvlak bij de sector en de 
politiek. Het bestaande toezicht wordt 
voortgezet. Wel moeten de sector en de 
NMa van de minister van V&W zich inspan-
nen om de administratieve lasten te verlich-
ten en de tariefstructuur te verbeteren.

efficiëntiekorting
Het eerste geschil dat daaruit voortvloeit 
gaat over een eficiëntiekorting die de NMa 
het Loodswezen heeft opgelegd. Volgens 
de toezichthouder valt het tarief van de 
loodsen te hoog uit door een onevenwich-
tige verhouding tussen directe loodsuren, 
reis- en wachturen en beschikbaarheiduren. 
Het Loodswezen stelt dat de opgelegde 
korting ten koste gaat van de kwaliteit  
van dienstverlening. De NMa bestrijdt dit 
omdat de loodsen in 2003 en 2008 hebben 
bewezen hun werk onder dezelfde voor-
waarden wel zonder kwaliteitsverlies te 
kunnen doen.
Verder heeft het Loodswezen dit jaar  
voorgesteld om de kosten van overhead te 
laten stijgen van 21,3 miljoen euro in het 
referentiejaar 2009 naar 22,4 miljoen euro. 
De NMa vindt dat de redelijkheid van dit 
verschil niet is aangetoond en legt daarom 
een korting op. Dat is het onderwerp van 
het tweede geschil bij het CBb.

arbeidsvergoeding
Indexering, daarover gaat het derde 
geschil. De NMa vindt dat de manier  
waarop de loodsen hun arbeidsvergoeding 
willen indexeren in strijd met de wet is  
en niet prikkelt om eficiënt te werken.  
De NMa vindt dat de indexering moet 
worden toegepast op het gemiddelde uur-
tarief, de loodsen menen dat de bestaande 
tarieven naar scheepsgrootte het uitgangs-
punt moeten zijn. De NMa hoopt dat de 
uitspraken van het CBb op alle drie de 
punten helderheid zullen brengen.
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Ontwikkelingen op de markt voor 
ziekenhuiszorg
Symposium Ziekenhuiszorg en  

Markttoezicht, Conferentiecentrum 

Woudschoten te Zeist

28 januari 2011, Pieter Kalbleisch 
en Henk Don, voorzitter en lid van 
de Raad van Bestuur NMa

Herziening methodebesluiten  
van het CBb
Verdiepingsdag van het Nationale 

Gasplatform 2011, WTC te Rotterdam

20 januari 2011, Jaap de Keijzer,  
lid van de Raad van Bestuur NMa

Colofon 
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De NMa spreekt

Tips, signalen,  
klachten? 

 
Heeft u een tip, een klacht,  
een vraag of een signaal over  
een mogelijke over treding van  
de Mededingingswet? 

Bent u ondernemer?

Neem dan contact op met 
de Informatielijn van de NMa,  
tel. 08000231 885 of mail  
naar info@nmanet.nl.

Bent u consument? 

Neem dan contact op met  
ConsuWijzer, tel. 0880707070 
of kijk op www.consuwijzer.nl.

‘De treinkaartjes in Nederland  
worden de komende kabinetsperiode 
vermoedelijk tien procent duurder.’ 
Dat stelt reizigersvereniging Rover in 
een brandbrief naar de Tweede Kamer 
heeft gestuurd. De organisatie komt 
tot deze conclusie na het doorbereke
nen van alle bezuinigingen op het 
openbaar vervoer die het kabinet 
Rutte heeft voorgesteld in het  
regeerakkoord. De NS zegt eerst in 
gesprek te gaan met het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat over de 
cijfers in het regeerakkoord.
Artikel in het AD – www.ad.nl

Air FranceKLM heeft aan het einde 
van het derde kwartaal het passagiers
vervoer met 3,1 procent zien stijgen. 
In totaal stapten er 6,4 miljoen  
mensen in een vliegtuig van de Frans
Nederlandse luchtvaartmaatschappij. 
Vooral vluchten in en naar Azië en 
het Caribisch gebied waren populair. 
Het passagiersvervoer in Europa ging, 
ondanks het uitvallen van 1800  
vluchten wegens de stakingen,  
met 2,2 procent omhoog.
Bericht van Z24 – www.z24.nl

‘Het openbaar vervoer in de grote 
steden kan goedkoper, maar dan  
moeten de gemeenteraden wel hun 
wensen matigen en niet elke vijf jaar 
nieuwe bussen eisen. Ook kunnen ze 
dan niet vragen om ‘s ochtends vroeg 

of ‘s avonds laat zes trams per uur 
laten rijden, ongeacht het aantal reizi
gers’, stelt Dirk le Clercq, de directeur 
van de Haagse stadsvervoerder HTM 
in reactie op de bezuinigingen voor 
het openbaar vervoer in de drie grote 
steden. 
Bericht van NOS – www.nos.nl

 
‘Het mag niet, men wil niet, en het  
is niet nodig’, zegt binnenvaartambas
sadeur prof. drs. Arie Verberk over 
crisisarrangementen en capaciteits
maatregelen voor de korte termijn. 
‘Teleurstellend’ noemen CBRB en 
Kantoor Binnenvaart dat in hun  
gezamenlijke reactie op Verberk’s  
rapport. Beide binnenvaartorganisa
ties vrezen dat de koude sanering nog 
jaren boven de markt blijft hangen en  
ten koste gaat van innovatie en  
duurzaamheid.
Artikel van Navingo Maritiem Nieuws – 

www.navingo.nl

247 ambtenaren van ministeries en 
onderliggende diensten beschikken 
momenteel over een dienstauto.  
Dit zijn voornamelijk Audi’s,  
Mercedessen en Volvo’s. PVVpoliti
cus Hero Brinkman is van mening 
dat hier een einde aan moet komen. 
‘Zeker in deze tijd moet de overheid 
het goede voorbeeld geven, de hoge 
heren voorop.’
Bericht in Spits – www.spits.nl

Soundbites
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Internationale concurrentie

De belangenbehartiger

De Europese Unie tracht sinds januari van dit jaar via een  
liberaliseringrichtlijn de concurrentie op het internationale  
spoorwegennet te bevorderen. Uitbreiding van rechten en 
op hefing van beperkingen voor het gebruik van de internationale 
spoorwegen moeten de weg vrijmaken voor concurrentie.

Emile Jutten, economisch adviseur  
(NS, Corporate Legal) Regulatory  
Affairs & Compliance

‘Voorheen kon een vervoerder alleen het 
buitenland binnenrijden als er een samen
werkingsverband was met een vervoerder 
uit dat betreffende land. Nu mogen alle 
vervoerders zelfstandig met hun treinen 
het buitenland in. Als ondersteuning van 
deze internationale treinreis mag de ver
voerder ook binnenlandse reizigers vervoe
ren. Voorwaarde is dat het leeuwendeel 
van de reizigers een internationale reis 
maakt. Ook moet de trein een substantieel 
aantal kilometers in het buitenland aleg
gen. De liberalisering is positief. Ook voor 
onze klanten. Buitenlandse vervoerders 

kunnen voor het internationale personen
verkeer met ons concurreren. De andere 
zijde van de medaille is dat het ons ook 
kansen biedt. Of en welke vervoerders in 
Nederland gaan rijden is nog onduidelijk. 
Zoals elk jaar kunnen vervoerders in april 
2011 bij ProRail de gewenste internatio
nale paden aanvragen voor 2012. Als  
onafhankelijke beheerder verdeelt ProRail 
de beschikbare capaciteit. Tegen die tijd 
merken we wat voor invloed de richtlijn op 
de markt heeft. Het eerste concrete plan 
dat uit de richtlijn voortkomt, is afkomstig 
van de Deutsche Bahn:een rechtstreekse 
hogesnelheidstrein FrankfurtBrussel 
Londen via de Kanaaltunnel. We zijn, 
waarschijnlijk zoals elke Europese vervoer
der, benieuwd naar de ontwikkelingen.’

Kees Rotteveel, voorzitter werkgroep 
Internationaal van ROVER

‘De nieuwe EUrichtlijn biedt de mogelijk
heid om op een klein gedeelte van de 
markt te concurreren. Maar als we naar  
de praktijksituatie kijken, kunnen we 
concluderen dat deze richtlijn de huidige 
marktwerking nagenoeg niet zal beïnvloe
den. Bovendien is de groep binnenlandse 
reizigers die ervan proiteert zo klein,  
dat NS het nauwelijks zal merken.  
We kunnen het dus alleen een papieren 
tijger noemen. Het is nog altijd een  
gesloten markt en dat komt onder andere 
door oudminister Eurlings. Hij hield NS 

een hand boven het hoofd in plaats van 
concurrentie te stimuleren. Misschien 
heeft de nieuwe minister van Infrastruc
tuur en Milieu, Melanie Schultz van  
Haegen, een andere kijk op de situatie. 
Dat is afwachten, maar de samenwerking 
van NS met buitenlandse vervoerders is 
een praktijkvoorbeeld van een richtlijn die 
niet veel teweeg zal brengen. De vervoer
ders respecteren hun onderlinge relaties, 
dus gaan niet snel in elkaars vaarwater 
zitten. Verder zijn de kosten voor markt
toetreders zo hoog, dat vrijwel niemand 
daar brood in ziet. Dat weet NS ook,  
dus zullen zij de richtlijn waarschijnlijk 
wel toejuichen.’

De vervoerder
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‘Als economisch expert en coördinator 
van het dossier Schiphol kom ik  
geregeld uitdagingen tegen. Ons team, 
dat uit twee economen en twee juristen 
bestaat, houdt toezicht op de lucht
haven. Schiphol heeft namelijk een  
structurele economische machtsposi
tie, maar door de regulering vanuit de 
overheid kunnen zij andere partijen 
niet zomaar hun wil opleggen. Het is 
een spannende tijd, want Schiphol  
wil de tariefstructuur veranderen en 
daar zijn grote belangen mee gemoeid. 
Verder heeft het Ministerie van  
Infrastructuur en Milieu ons intensief 

betrokken bij de evaluatie van de Wet 
luchtvaart. Met als doel ver beterpunten 
inzake de regulering vast te stellen.  
Dit vraagt om veel economische en 
juridische expertise. Soms meer dan 
binnen ons team aanwezig is. Geluk
kig zitten collega’s van het Regulerings 
Expertise Centrum bij ons op de ver
dieping en vinden zij het leuk om ons 
de nodige input te geven. Vervolgens 
moeten we uitwerken welke positie de 
NMa wil innemen — een hele puzzel!’
 
Esther IJskes, econoom bij de  

Vervoerkamer – coördinatie Schiphol

Persoonlijk

Geïnteresseerd in het werk van de NMa?
Kijk op www.nmanet.nl


