
Openbare versie 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
Mevrouw W. Mansveld 
Postbus 20901 
2500 EX 'S-GRAVENHAGE 

Den Haag, 23 mei 2014 	 -10 

Aantal bijlage(n): 1 	 =Nib CC2 
efts„,„4  Imo s Ons kenmerk: ACM/DTVP/2014/203049 

Contactpersoon: 	 =AI M 
Onderwerp: 14.0571.01 Advies ACM Concept ontwerpconcessie hoofdrailnet 2015-2025 	

(A) 2) 
5 —i 71 K 
0 , 0  O c 
k) Geachte mevrouw Mansveld, 	 ID 0 
	CS CD ....1 	C 7 O Nj 	cn cc) 

3 r.) 	-8 13 
De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) stuurt u met deze brief haar advies over de 	C Na 	ca 113  

— 0 N Concept-ontwerpconcessie voor het hoofdrailnet voor de periode 2015-2025 1  van april 2014 naar 	c) 	c3) 0 	____ 
aanleiding van uw schriftelijke verzoek van 23 april 2014. ACM waardeert dat zij in de gelegenheid is 	— 	1..) r..) 
gesteld tot het geven van een advies over het concept-ontwerp. 	 ii) c 

-n  
c 	c cn  c cc -.4  

30 co * 
lv Gezien haar taken en expertise heeft ACM de Concept-ontwerpconcessie voor het hoofdrailnet voor 	C -,1 	i co 

- tv 0 de periode 2015-2025 (hierna: de concessie) beoordeeld vanuit een aantal invalshoeken. Hieronder 	 0 0 
staan de verschillende invalshoeken beschreven. 	

i .) 	c 0 
▪ i c ol 0 I 

il cri  
• ca 

Invaishoeken voor het advies 	 o 
7 	co co 
cn 
c 

Proportionaliteit 	 N : 
Gezien vanuit de reiziger en andere verzorgers van openbaar vervoer dient de concessie niet meer 	cp 
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exclusieve rechten toe to kennen aan de concessiehouder dan noodzakelijk is voor de uitvoering van 	
a 

de vervoeropdracht. Hierbij gaat het in ieder geval om de looptijd, omvang van de opdracht en 
geografische omvang van de concessie. 

Transparantie 
In hoeverre zijn de verplichtingen meetbaar, navolgbaar en stuurbaar. Daarbij gaat het om de 
duidelijkheid van de verplichtingen en of het meten en verifieren van de nakoming navolgbaar is. In 
nauw verband daarmee wordt ook behandeld in hoeverre de concessiehouder kan worden gestuurd 
in het geval dat de prestaties beter kunnen en worden bijgestuurd als de prestaties ondermaats zijn. 

Financiele aspecten 
De financierbaarheid van de vervoersprestaties, middelen die daarvoor nodig zijn in samenhang met 
de vervoeropdracht, gebruiksvergoeding voor de infrastructuur en concessieprijs. Met name de 

De toegezonden versie is gedateerd "april 2014". De bijlagen 6 en 7 ontbraken bij de toegezonden versie en zijn 
derhalve niet beoordeeld. 
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laatste twee aspecten vormen immers een middel om de concessiehouder tot betere prestaties te 
bewegen of juist een te laag prestatieniveau te disciplineren. 

Prikkels tot efficientie en effectiviteit 
Houders van exclusieve rechten, zoals een exclusieve concessie met een relatief lange looptijd, 
worden niet zonder meer door de tucht van de markt gedisciplineerd. Uitgangspunt van de 
beoordeling door ACM is dat de concessie (onder meer) dient als instrument om marktprikkels te 
simuleren. In dit geval houdt dat in de concessiehouder tot optimale prestaties te bewegen in het 
belang van reiziger. 

Positie van de reiziger 
In de concessie wordt de vraag naar openbaar vervoer per trein op het hoofdrailnet geformuleerd 
namens de reiziger. De concessie dient rekening te houden met het feit dat een aanzienlijk aantal 
reizigers geen alternatief heeft voor reizen met de trein en niet bij voorbaat handvatten heeft om de 
concessiehouder te stimuleren tot klant- en servicegerichtheid. Uitgangspunt van de beoordeling 
door ACM is dat de reiziger tijdens de looptijd van de concessie het recht heeft, binnen redelijke 
grenzen, klant- en servicegericht te worden bediend. 

Potentie tot marktverstorend gedrag 
Openbaar vervoer is een ketensector, waarin diverse partijen nauw en intensief met elkaar moeten 
samenwerken om de reiziger zo goed mogelijk te bedienen (bediening "van deur-tot-deur," hulp bij 
calamiteiten, etc.). Uitgangspunt van de beoordeling door ACM is dat samenwerking tussen de 
ketenpartijen enerzijds noodzakelijk is om de reiziger optimaal te kunnen bedienen, maar anderzijds 
de potentie tot marktverstorend gedrag met zich meebrengt. ACM geeft in dit advies aan waar zij in 
de concessie mededingingsrechtelijke risico's ziet. 

Vanuit de bovenstaande invalshoeken heeft ACM de concessie bekeken en is ACM tot onderstaand 
advies gekomen, waarbij eerst een algemeen beeld wordt weergegeven gevolgd door specifieke 
aandachtspunten gegroepeerd per onderwerp. 

Algemeen beeld 

ACM is verheugd te zien dat de concessie de concessiehouder beoogt te stimuleren tot betere 
prestaties. Ook het vergroten van transparantie zodat de concessiehouder beter en meetbaar kan 
worden gestuurd op (specifieke) vervoerprestaties verwelkomt ACM als een positieve ontwikkeling. 
Ook de mogelijkheid voor de concessieverlener om prestaties uit eigen beweging (na) te meten, is 
aan te merken als een welkome vooruitgang op het gebied van transparantie, evenals de midterm 
review van de uitvoering van de concessie in 2019. 

Ook de diverse bepalingen die zien op de plicht tot intensieve samenwerking van de 
concessiehouder met de infrastructuurbeheerder, diverse decentrale overheden en regionale 
verzorgers van openbaar (trein-)vervoer, getuigen van een ketenbenadering die zeker aan de 
reiziger ten goede zal kunnen komen. Reizigers zijn immers niet gebonden aan concessiegebieden 
en -verplichtingen. 

Niettemin ziet ACM aanleiding om een aantal punten onder uw aandacht te brengen. Hieronder treft 
u de onderwerpen aan die in de ogen van ACM belangrijk zijn. In de bijlage treft u de overige 
aandachtspunten aan, die zijn artikelsgewijs geformuleerd. 
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Aandachtspunten 

1. 	Omvang en reikwijdte van de concessie 

Dienst van algemeen economisch belang of universele dienst 
De concessie is niet uitdrukkelijk vormgegeven als een exclusief recht ter borging van de voorziening 
van een dienst van algemeen economisch belang of universele dienst, in de Europeesrechtelijke zin 
des woords. 2  In de hoofdtekst noch in de toelichting is uiteengezet of de omvang 3  van het exclusieve 
recht om reizigers te vervoeren op het hoofdrailnet in verhouding staat tot de plichten van de 
concessiehouder en de (meer-)kosten die uit publieke verplichtingen in de concessie voortvloeien. 
Deze inschatting van de proportionaliteit van het exclusieve recht zou ook in een separaat document 
kunnen worden gemaakt. 

Dit is van belang aangezien artikel 106, tweede lid, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VwEU) bepaalt dat een exclusief recht alleen aan een onderneming mag worden 
toegekend indien dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een dienst van algemeen economisch 
belang. Daarbij zouden ook de rechten die de concessiehouder uit anderen hoofde heeft, maar nauw 
samenhangen met de positie van de concessiehouder op het hoofdrailnet, kunnen worden 
betrokken. Voorbeelden hiervan zijn het exclusieve recht op commerciele exploitatie van stations en 
tot over- en onderbouwing van de hoofdspoorweginfrastructuur. Met het ontbreken van een 
dergelijke afweging is het onduidelijk of zulke rechten noodzakelijk en proportioneel zijn voor de 
uitvoering van een taak van algemeen economisch belang. 

Afwezigheid van een expliciete afweging van noodzakelijkheid en proportionaliteit maakt dat er 
mogelijk een te ruime opdracht is geformuleerd die niet noodzakelijk hoeft to zijn voor het uitvoeren 
van de dienst van algemeen economisch belang. Met name de vraag of de verdiencapaciteit van de 
concessiehouder, voortvloeiend uit zowel vervoeractiviteiten als andere activiteiten, in verhouding 
staat tot de verplichtingen die zijn geformuleerd, maakt de concessie bijvoorbeeld vatbaar voor 
aanvechting door potentiele toetreders tot de markt voor openbaar passagiersvervoer per spoor. Ook 
maakt de afwezigheid van de genoemde afweging het bijvoorbeeld lastiger om te beoordelen of het 
toekennen van subsidie voor uitvoering van de (extra) vervoerprestaties zonder meer is toegestaan. 

Geografische omvang: het concessiegebied 
In nauw verband met de voorgaande paragraaf is het opvallend dat de geografische omvang van de 
concessie niet is beperkt tot het (huidige) hoofdrailnet. Zo bevat deze de verplichting tot het 
ontwikkelen of in stand houden van internationale verbindingen die deels buiten het hoofdrailnet zijn 
gelegen. Het is de vraag of deze concessie de meest gerede plaats is om verplichtingen to scheppen 
die zich strekken tot buiten het hoofdrailnet, c.q. buiten Nederland. Daarbij is het onduidelijk hoe de 
voorwaarden voor internationale verbindingen zich verhouden tot Richtlijn 2012/34/EU en de daaruit 
voortvloeiende nationale wet- en regelgeving. 

Ook met betrekking tot gedecentraliseerde delen van het spoorwegennet, de gedecentraliseerde 
spoorlijnen, bevat de concessie een aantal bepalingen die van invloed zijn op de activiteiten van 
ofwel de concessiehouder dan wel de diverse houders van decentrale treinconcessies. In dat 
verband rijst ook de vraag of de concessie uberhaupt bindende working heeft voor organisaties die 
zelf geen partij zijn bij de (gunning van de) concessie. In het bijzonder is hier de vraag of artikel 2, 

3 Het gaat om de omvang van de concessie in mime zin: omvang in de tijd (looptijd), geografische omvang, 
activiteitenpakket, financiele middelen en andere verplichtingen. 

2 In de vervoersector wordt in EU-verband ook wel gesproken van 'publieke dienstverplichtingen'. 
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vijfde lid, niet te ruim is geformuleerd. Deze bepaling lijkt zich mede te richten tot decentrale 
overheden. 4  

In dezelfde bepaling worden beperkende voorwaarden gesteld aan de uitbreiding van samenloop 
tussen verschillende vervoerders. Artikel 2, vierde lid, stelt het belang van de reiziger centraal bij de 
uitvoering van concessie. Het vijfde lid beperkt dit echter weer: uitbreiding van samenloop mag 
volgens die bepaling niet ten koste gaan van de financiele positie van de concessiehouder. Dat kan 
onder omstandigheden juist gunstig zijn voor de reiziger en daardoor mogelijk ook meer voor een of 
meer regionale vervoerders en ten gunste van een of meer regionale concessiehouders. Zodoende 
is het de vraag of er niet beter op totaalniveau kan worden gekeken naar het nut van verdere 
decentralisatie dan vanuit het belang van de houder van de concessie. Hierin schuilt een risico op 
vervoerkundige sub-optimalisatie. 

Ook met betrekking tot nieuw aan te leggen spoorlijnen bevat de concessie — zij het impliciet — 
rechten en verplichtingen. In artikel 2, lid 2 onder a en b, is niet aangegeven op welke versie van het 
Besluit hoofdrailnet de tekst hier doelt: de versie zoals die vaststaat op het moment van acceptatie 
van de concessie of iedere toekomstige versie van het Besluit. Hierdoor wekt artikel 2 de suggestie 
dat nieuw aan te leggen lijnen automatisch zullen worden toegevoegd aan het hoofdrailnet en 	 mohi 
daarmee dat de verzorging van vervoer daarop aan de concessiehouder zal toekomen. Ook hier rijst 	

C) de vraag of dit noodzakelijk en proportioneel is. Er zou immers sprake kunnen zijn van meer 
vervoerkundige samenhang met regionale spoorlijnen dan met hoofdrailnetlijnen. Ook lijkt deze 
materie zich buiten de omvang van de concessie te strekken. Dit raakt tenslotte ook de belangen van 
andere concessieverleners en - houders en leidt bovendien niet tot prikkels bij decentrale overheden 
tot investeringen in nieuwe spoorwegen. 

Omvang van de voorbehouden activiteiten 
De concessie omvat enkele activiteiten die niet noodzakelijk met de vervoeropdracht te maken 
hebben. Weliswaar is de verzorging van bijvoorbeeld reisinformatie duidelijk van belang voor de 
reizigers van de concessiehouder zelf en voor het ordelijke verloop van het treinverkeer, maar het is 
onduidelijk waarom het verzorgen van reisinformatie voor het gehele treinverkeer (of zelfs het hele 
openbaar vervoer) in de concessie zou moeten worden geregeld. Daarbij speelt tevens de vraag hoe 
deze systeemverantwoordelijkheid van NS voor reisinformatie zich verhoudt tot de nog op te zetten 
Nationale Database Openbaar Vervoer (NDOV). Waar het reisinformatie voor reizigers van andere 
concessiegebieden of andere vervoersmodaliteiten aangaat, zou het voor de hand liggen hiervoor 
een separate (wettelijke) regeling te treffen. Ook andere diensten die NS !evert aan andere 
vervoerders maken immers geen deel uit van de concessie. 

Verder zijn in de concessie geen voorwaarden gesteld met betrekking tot het recht van de 
concessiehouder om mee te dingen naar vervoerconcessies die openbaar worden aanbesteed. In de 
Lange Termijn Spoor Agenda (deel 2)5 is aangegeven dat de focus van NS op het vervoer over het 
hoofdrailnet moet liggen en dat daarbij past dat NS niet zal meedingen naar nieuwe Nederlandse 
vervoerconcessies voor het spoor die nog zullen worden aanbesteed, tenzij er samenloop is met het 
hoofdrailnet. Het is niet transparant op welke wijze dit beleidsvoornemen zijn beslag gaat krijgen nu 
dit niet in de concessie is opgenomen. 

2. 	Risico's op markverstoring en mededingingsrechtelijke risico's 

Enkele bepalingen in de concessie brengen risico's op marktverstoring met zich mee. Hoewel 
samenwerking tussen verschillende partijen, met name tussen vervoerders, juist goed kan zijn voor 

4 Met name in de passage met betrekking tot "verzochte" uitbreiding van samenloop is het niet helder of het gaat om 
een verzoek van een decentrale overheid, de concessieverlener voor het hoofdrailnet, of beide. 
5 Netwerk Nederland, "OV op het goede spoor," Lange Termijn Spooragenda deel 2, maart 2014. 
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de reiziger, zijn hierop enkele uitzonderingen. Ten eerste zal er in de toekomst mogelijk sprake zijn 
van samenloop van vervoer. In beperkte mate zal dit zich voordoen op de twee te decentraliseren 
Iijnen in de provincie Limburg. Ten tweede kan er sprake zijn van toetreding van verzorgers van 
internationale treinverbindingen. In zoverre als vervoerders hier komen te concurreren op het spoor 
(lees: dezelfde of deels dezelfde verbindingen onderhouden) heeft afstemming tussen hen een 
concurrentieverstorend effect. 

Dit risico doet zich ook voor bij samenwerking uit hoofde van bijvoorbeeld de artikelen 26 en 28 van 
de concessie. Hier dient de concessiehouder informatie uit te wisselen met onder meer regionale 
spoorvervoerders, maar ook met andere verzorgers van openbaar vervoer. Deze bepalingen stellen 
geen verdere eisen aan de aard en de inhoud van die informatie. Waar het gaat om prijsinformatie, 
vervoersvolumes, kwaliteit, etc. kan hier marktverstoring optreden die mogelijk strijdig is met het 
mededingingsrecht, met name het kartelverbod. ACM verzoekt u deze artikelen nader te specificeren 
en daarbij te beperken tot uitwisseling van informatie die geen potentieel marktverstorende werking 
heeft. Desgewenst kan ACM uw Ministerie hierbij adviseren. 

3. 	Prestatieafspra ken 

Differentiatie van prestatie-indicatoren 
In de concessie is bepaald dat de informatie- en prestatie indicatoren, waar mogelijk, gedifferentieerd 
moeten worden weergegeven. Dit is een goede zaak die de transparantie voor de reiziger vergroot. 
Hierbij is echter niet gespecificeerd op welke manier de informatie moet worden gedifferentieerd. 
Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, zoals meting van prestaties per baanvak of per 
treinserienummer met daarbij een mogelijk onderscheid per tijdvak (ochtend- en avondspits/daluren, 
etc.). Indien de wijze van differentiatie niet nader wordt gespecificeerd, is het onduidelijk op welk 
niveau de bodemwaarden en streefwaarden voor de prestaties exact gelden en wanneer sancties 
kunnen worden opgelegd. Ook is het nu niet duidelijk op welk detailniveau informatie over de 
prestaties zal worden verstrekt aan de reizigers, aan de hand waarvan zij genformeerde 
beslissingen kunnen nemen over hun reisgedrag. 

Prikkels en sancties 
Het niet-realiseren van de in de concessie gestelde bodemwaarden kan leiden tot de verplichting 
voor de concessiehouder om een geldsom te voldoen van maximaal 6,5 miljoen euro per.  jaar. Ten 
aanzien van de programma's kan de concessieverlener een last onder dwangsom opleggen. Dit zijn 
slechts beperkte prikkels tot het nakomen van de gemaakte afspraken. Een effectieve prikkel zou 
volgens ACM de mogelijkheid tot verplichte afstoting van Iijnen zijn, in geval van structurele 
ondermaatse prestaties op die Iijnen. 

Informatievoorziening over prestaties 
Verder is bepaald dat de concessiehouder verantwoordelijk is voor het aanleveren van informatie om 
de prestaties inzichtelijk te maken en daarvoor de benodigde metingen uitvoert. Deze situatie bevat 
een perverse prikkel voor de concessiehouder bij het uitvoeren van de metingen en/of het 
aanleveren van de betreffende informatie. Deze constatering heeft ACM eerder in haar rapport 
"Marktscan personenvervoer per spoor 2011"6  gedaan. ACM heeft daarbij aangeraden om de 
metingen door een onafhankelijke partij te laten verrichten. ACM adviseert ook ten aanzien van de 
huidige concessie om de metingen bij een onafhankelijke partij te beleggen. 

6 ACM-Rapport "Marktscan personenvervoer per spoor 2011", september 2011, www.acm.nl . 
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4. 	Financiele aspecten 

Concessieprijs 
De concessievergoeding van 80 miljoen euro per jaar die de concessiehouder aan de 
concessieverlener betaalt, wordt jaarlijks verlaagd met een bedrag van 7,5 miljoen euro voor het 
financieren van de kosten voor technisch, applicatie- en functioneel beheer van het landelijk 
reisinformatiesysteem. ACM is van mening dat een vergoeding voor het landelijke 
reisinformatiesysteem niet binnen de reikwijdte van de concessie valt. Dit ziet immers op het 
verrichten van openbaar vervoer per trein op het hoofdrailnet. 

Gebruiksvergoeding 
De concessiehouder krijgt, zoals ook thans reeds het geval is, de mogelijkheid om verhogingen van 
de gebruiksvergoeding voor gebruik van de hoofdspoorweginfrastructuur door te berekenen in de 
prijs van vervoerbewijzen. Ten eerste adviseert ACM om hierin onderscheid te maken tussen de 
verschillende componenten 7  waaruit die vergoeding bestaat of kan komen te bestaan. Prijsprikkels 
voor efficient gebruik van schaarse capaciteit op de infrastructuur zullen geen effect sorteren indien 
de concessiehouder verhogingen zonder meer kan afwentelen op de reiziger. In nauw verband 
hiermee is het raadzaam om voor de verschillende componenten na te gaan in hoeverre het 
wenselijk is dat deze geheel of gedeeltelijk kunnen worden verdisconteerd in de kaartprijzen, met 
eventuele mogelijkheid tot ingroei. 8  

Voorts constateert ACM dat de concessiehouder het recht zal hebben om verhogingen van de 
gebruiksvergoeding die in enig jaar niet in de prijs van vervoerbewijzen worden verdisconteerd, in 
daaropvolgende jaren alsnog door te berekenen. Advies is om deze mogelijkheid ofwel te schrappen 
dan wel in de tijd te beperken. Zeker tegen het einde van de concessietermijn zou doorberekening 
kunnen zorgen voor grote verhogingen van de prijs van vervoerbewijzen voor reizigers, indien de 
tariefruimte langere tijd niet zal worden benut. 

Rendementseisen 
Tot slot wordt in enkele bepalingen direct of indirect verwezen naar rendementseisen, waaronder 
artikel 2, vijfde lid. Deze eisen zijn niet nader gespecificeerd terwijl ook dit aspect van wezenlijk 
belang is voor de financierbaarheid van de concessie-opdracht en de vraag of samenloop met 
andere vervoerders moet worden vormgegeven of juist niet. Daarbij rijst tevens de vraag hoe dit 
rendement wordt bepaald en of (de bepaling van) de hoogte van het rendement aan veranderingen 
onderhevig kan zijn, een en ander met het oog op een robuuste financierbaarheid voor de periode 
van tien jaar. 

Conclusie 

De genoemde aandachtspunten nemen niet weg dat bij ACM een positief beeld bestaat over de 
opzet en inhoud van de concessie, zoals aan ACM is voorgelegd. De focus op verbetering van de 
prestaties en sturing daarop, betere transparantie en concretere duiding van terreinen waarop moet 
worden samengewerkt, acht ACM gunstig voor de reiziger en de aantrekkelijkheid van het openbaar 
vervoer per trein. 

Het gaat met name om de verschillende tariefcomponenten genoemd in artikel 31, vierde en vijfde lid, en artikel 32 
van Richtlijn 2012/34/EU. 
8 Een voorbeeld is de component bedoeld in artikel 32, eerste lid, van Richtlijn 2012/34/EU. Gehele of gedeeltelijke 
introductie van deze tariefcomponent door de beheerder van de infrastructuur kan leiden tot onmiddellijke en 
aanzienlijke vraaguitval indien deze component wordt doorberekend in de prijzen van vervoerbewijzen. Het is raadzaam 
om in de concessie een mechanisme op te nemen om te bepalen hoe met zulke mogelijke verhogingen kan worden 
omgegaan (gehele of gedeeltelijke doorberekening in vervoerbewijzen, met of zonder ingroeitraject, sommige 
kaartsoorten wel en andere niet, alleen voor bepaalde delen van het netwerk, mogelijkheid om met kaartsupplementen 
te werken of te experimenteren, etc.). 
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ACM vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geYnformeerd. Uiteraard is ACM graag bereid 
tot nadere toelichting op deze brief en tot nadere advisering op nog vast te stellen onderdelen van de 
concessie. U kunt hiervoor contact (doen) opnemen met de bovenvermelde contactpersonen. 

Hoogachtend, 

Autoriteit Consument en Markt 
namens deze, 

drs. J.G.J. Keetelaar 
Directeur Telecom, Vervoer en Post 
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Bijlage bij brief met kenmerk ACM/DTVP/2014/203049 

Commentaar bij Algemene toelichting vervoerconcessie 

• De verdere decentralisatie van spoorlijnen, buiten de lijnen Zwolle-Enschede, Roermond-
Maastricht Randwyck en Sittard-Heerlen wordt uitgesloten. Mogelijk zijn met decentralisatie 
echter synergievoordelen voor decentrale concessiegebieden te behalen en daarmee 
optimalisatie voor de reiziger. Het is de vraag of het niet de moeite waard is om deze optie open 
te houden voor een aantal lijnen of tijdens de looptijd van de nieuwe hoofdrailnet concessie te 
onderzoeken welke lijnen de meeste onderlinge vervoerkundige samenhang vertonen. 

• Het hoofdrailnet is uitgebreid met de spoorverbinding HSL-Zuid. Het is niet duidelijk of het 
toevoegen van de spoorverbinding HSL-Zuid aan de concessie optimaal is voor de reiziger. De 
synergie tussen het (oude) hoofdrailnet en de HSL-Zuid is niet op voorhand duidelijk, zeker 
gezien het felt dat ook de intercity tussen Brussel en Amsterdam (voorlopig) blijft rijden. 

• Met oog op deur-tot-deur reizen dienen alle concessiehouders samen te werken. Het is niet 
duidelijk hoe deze verplichting zich verhoudt tot verplichtingen (of het ontbreken daarvan) van 
andere concessiehouders. Het is niet duidelijk hoe dit zich verhoudt tot artikel 2, vijfde lid, 
waarin staat dat de concessiehouder alleen hoeft mee te werken als de concessiehouder 
daardoor niet in haar financiele en vervoerkundige positie wordt aangetast. Dit brengt met zich 
mee dat regionale concessiehouders dienen samen te werken met de concessiehouder, maar 
niet andersom. 

Artikelsgewijs commentaar 

Artikel 2: Reikwijdte 
• De decentralisatie van de lijn Roermond-Maastricht Randwyck doet de vraag rijzen wat de 

status is/wordt van de lijn Maastricht-Randwyck-Eijsden (Eijsden-grens). 
• Bij lid 2 onder b vraagt ACM zich of of de proportionaliteit van het (mogelijk) automatisch 

toevoegen van alle nieuwe lijnen aan de concessiehouder van het hoofdrailnet is onderzocht. 
De prikkel voor decentrale overheden om (mee) te investeren in nieuwe lijnen, wordt zo 
weggenomen. Zie ook de eerste alinea van deze bijlage. 

• In lid 3 onder a is aangegeven dat de concessiehouder gerechtigd is om "anders dan uit hoofde 
van deze concessie" vervoer te verrichten. Het is niet duidelijk waar deze rechten op gebaseerd 
zijn. 

• In lid 4 staat dat de concessiehouder mee dient te werken aan het ontwikkelen van integrale 
vervoerdiensten over concessiegrenzen heen. Het is niet duidelijk hoe ver de `duldplichf voor 
de verscheidene concessiehouders reikt en wie bepaalt wanneer en onder welke voorwaarden 
een concessiehouder moet dulden dat een andere vervoerder zich op zijn concessiegebied 
begeeft. 
Lid 5 beperkt het voorgaande mogelijk (te) verregaand, vanwege de voorwaarde dat NS niet 
wordt belemmerd in het nakomen van de concessie en haar financiele verplichtingen kan 
nakomen. Het is niet duidelijk wie bepaalt wanneer dit aan de orde is en wanneer de balans aan 
de zijde van NS wordt verstoord. Ook staat dit mogelijk op gespannen voet met de doelstelling 
waarin "de reiziger centraal staat", omdat een klein nadeel voor NS mogelijk grote voordelen 
voor de reiziger en andere vervoerders met zich kan brengen. De werking van het vierde lid 
wordt hierdoor erg ingeperkt. 

Artikel 4: Prestatiegebieden 
• Een definitie van de term 'reiziger' ontbreekt en de term wordt niet systematisch op dezelfde 
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manier gebruikt. De ene keer lijkt te worden gedoeld op de reiziger op het hoofdrailnet (bijv. bij 
het prestatiegebied 'reisgemak'), de andere keer is het de reiziger in — kennelijk — bredere zin 
(bijv. bij prestatiegebied 'deur-tot-deur reis' en 'reisinformatie'). 

Artikel 6: Transparantie over presteren 
• Onduidelijk is op welke wijze prestaties gedifferentieerd en gespecificeerd moeten worden 

weergegeven en hoe de gedifferentieerde uitkomsten zich verhouden tot de algemene normen 
(bodem- en streefwaarden). 

Artikel 7: Landsdelige en landelijke OV & spoortafels 
• In lid 1 ontbreekt een definitie van 'regionale vervoerders' en de term wordt niet systematisch op 

dezelfde manier gebruikt. Het is niet duidelijk of hier alleen treinvervoerders of alle openbaar 
vervoerbedrijven zijn bedoeld. 

Artikel 8: Investeringscommissie 
• In dit artikel is aangegeven dat een investeringsbesluit van de concessieverlener bindend is. Dit 

lijkt vervolgens te worden tegengesproken door de daaropvolgende passage. De strekking 
daarvan is dat, indien er een negatief netto financieel effect voor de concessiehouder is, de 
concessieverlener, de Minister van Financien en de concessiehouder in overleg treden en dat 
de uitkomst van dit overleg instemming van alle partijen behoeft. 

Artikel 12: Samenwerking met regionale spoorvervoerders 
• In lid 2 onder f, g, h en i is weergegeven dat de concessiehouder regionale spoorvervoerders 

moet "betrekken" bij een aantal onderwerpen. Het betreft onderwerpen zoals reisinformatie en 
nationale kaartsoorten. Het is de vraag of deze materie in de concessie moet worden geregeld. 
Tevens doet de formulering voorkomen alsof de concessiehouder een doorslaggevende of 
leidende stem heeft. 
Voor lid 3 onder b geldt bovenstaande opmerking ook. 
Zie voor lid 4 ook het commentaar bij lid 2. Niet is in te zien waarom de concessiehouder de 
plicht krijgt om opbrengsten te verdelen. De materie wordt geregeld in de Wet personenvervoer 
2000. Wellicht is deze bepaling in de concessie als overgangsrecht opgenomen, in dat geval 
behoeft dat verduidelijking. Tevens ontbreekt een definitie van 'opbrengsten' waardoor het niet 
duidelijk is om welke kaartsoorten het gaat. 

Artikel 13: Additionele treindiensten 
• In lid 1 staat weergegeven hoe de concessiehouder moet omgaan met verzoeken om 

additionele treindiensten. De vraag is waarom hier niet een "ja mits" of "nee tenzij" geformuleerd 
is, om de zekerheid voor andere concessieverleners te vergroten. 

• In lid 5 staat weergegeven dat de concessiehouder voor een aanvullende treinverbinding de 
kostprijs, vermeerderd met een redelijk winst, in rekening brengt. Een definitie van 'redelijke 
winst' of wijze waarop dit moet worden bepaald, ontbreekt. Daarnaast is het niet duidelijk of 
voor aanvullende treinverbindingen ook de tariefbeperkingen uit de concessie gelden. 

Artikel 15: Procedure totstandkoming vervoerplan en beleidsprioriteitenbrief 
• Het artikel geeft aan dat de prioriteiten, die de concessieverlener opstelt, recht moeten doen 

aan de positie van de concessiehouder als zelfstandige onderneming. Een toelichting wat dit 
inhoudt ontbreekt, terwijI dit bepalend is voor de invloed en sturing van de concessieverlener 
ten opzichte van de concessiehouder. 

• Ook is hier bepaald dat, indien aan de invulling van prioriteiten negatieve financiele of 
operationele consequenties zijn verbonden, de concessiehouder deze proactief met de 
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concessieverlener bespreekt om overeenstemming te bereiken over de manier waarop hiermee 
wordt omgegaan. Wellicht dat hieraan ten minste kaders kunnen worden gesteld. 

• Tevens is bepaald dat, indien er geen overeenstemming is over het vervoerplan, in overleg 
tussen de concessieverlener, de Minister van Financien en de concessiehouder naar een 
oplossing zal worden gezocht. Het ontbreekt de concessieverlener aan een beslissende stem. 

Artikel 17: lnhoud vervoerplan: prestatie-indicatoren en programma's 
• Lid 11 bepaalt dat de concessiehouder de meest voorkomende klachten moet rapporteren. 

Verder zijn er geen eisen gesteld aan klachtafhandeling, bijvoorbeeld of hieraan kosten zijn 
verbonden, termijnen, welke mogelijkheden er moeten zijn voor reizigers om klachten in te 
dienen, een maximale termijn voor afhandeling, etc. Ook ontbreekt een koppeling met het 
prestatieniveau. Wat mag de reiziger dat verwachten en wat zijn rechten van de reiziger als het 
niveau niet wordt gehaald. 

Artikel 19: lnformatieverstrekking 
• Hier is bepaald dat de concessiehouder op verzoek van de concessieverlener informatie dient 

te verstrekken die noodzakelijk is voor de controle op de uitvoering van de concessie, tenzij 
gerechtvaardigde zakelijke belangen van de concessiehouder zich verzetten tegen het 
verstrekken van kopieen. Het is niet duidelijk welke belangen dat zouden kunnen zijn. 
Bedrijfsvertrouwelijkheid in de zin van de Wet openbaarheid bestuur staat hieraan in ieder geval 
niet zonder meer in weg. ACM vraagt zich of of het wenselijk is deze uitzonderingsgrond in de 
concessie op te nemen. 

Artikel 20: Verantwoordingsrapportages 
• Strekking van de bepaling is dat de concessiehouder kan kiezen op welke wijze de 

klanttevredenheid en (nakoming van) verschillende prestatie- en informatie indicatoren worden 
gemeten. ACM acht dit een onwenselijke situatie. 

• In lid 1 onder a en b is niet aangegeven wat de halfjaarrapportage en de jaarrapportage over de 
uitvoering van de concessie dienen in te houden. 

Artikel 21: Financiele verantwoording 
• Lid 1 brengt met zich dat de financiele verantwoording (logischerwijs) geen betrekking heeft op 

openbaar vervoeractiviteiten van de concessiehouder die niet onder de concessie vallen. Het is 
niet duidelijk of reisinformatie hier wel of niet onder valt. 

• In lid 2 is aangegeven dat de concessieverlener de financiele prognose extern kan laten toetsen 
op consequente toepassing van de prognosemethodiek. Het is niet duidelijk of de methodiek 
(uitsluitend) door de concessiehouder wordt bepaald en of deze vaststaat. 

Artikel 25: Midterm review 2019 
• In dit artikel staat weergegeven dat de streefwaarden en mogelijkheid tot oplegging van 

sancties is beperkt tot (de midterm review van) 2019. Het ontbreekt aan duidelijke afspraken 
voor de tussenliggende jaren en voor de periode na 2019, evenals de indicatie dat mogelijkheid 
tot oplegging van sancties wel of niet zal blijven voortbestaan. 

Artikel 26: Benchmarks 
• In lid 1 staat de verplichting om op basis van samenwerking met andere ondernemingen eens 

per drie jaar een benchmark uit te voeren. In de algemene bewoording van dit artikel schuilen 
mededingingsrechtelijke risico's. Hier is niet gespecificeerd van welke informatie de 
concessiehouder gebruik moet of mag maken. Indien hiervoor gevoelige informatie nodig is en 
beschikbaar is (te denken valt aan informatie over reizigersstromen uit de database van Trans 
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Link Systems (TLS) of de rechtsopvolgers daarvan) kan dit leiden tot onderlinge (stilzwijgende) 
afstemming over prijzen en klantaantallen, afhankelijk van het aggregatieniveau van de 
informatie. 

Artikel 28: Deur-tot deur reis 
• In lid 1 en 2 staat de verplichting tot samenwerking en informatiedeling. De formulering van 

deze verplichting bevat mededingingsrechtelijke risico's. Deling van informatie over prijzen, 
volumes, ramingen en reisgedrag van klanten kan leiden tot stilzwijgende afstemming over 
prijzen. Dit is vooral risicovol wanneer reizigers meerdere opties hebben om een bestemming te 
bereiken met verschillende vervoerders. 

Artikel 34: Additionele voorzieningen ten behoeve van reisgemak 
• Hierin staat de plicht voor de concessiehouder tot het aanbieden van gratis draadloos internet 

aan reizigers. Mogelijk zijn er nog andere additionele voorzieningen die in de concessie dienen 
te worden geregeld, of is het mogelijk om hier een bepaling in op te nemen dat specifieke 
voorzieningen kunnen worden toegevoegd. 

• In lid 4 staat weergegeven dat de concessiehouder is gehouden tot uitvoering van additionele 
voorzieningen ten behoeve van reisgemak, maar enkel binnen de financiele kaders van de 
concessie. Indien de reizigers bereid zijn om (extra) te betalen voor voorzieningen zou dit 
eventueel ook tot de mogelijkheden kunnen behoren. 

Artikel 37: Reisinformatie 
• Het artikel bevat verplichtingen voor de concessiehouder ten aanzien van reisinformatie. Het is 

onduidelijk waarom het verzorgen van reisinformatie voor het gehele treinverkeer (of zelfs het 
hele openbaar vervoer) in de concessie zou moeten worden geregeld. Waar het reisinformatie 
voor reizigers van andere concessiegebieden of andere vervoersmodaliteiten aangaat, zou het 
voor de hand liggen hiervoor een separate (wettelijke) regeling te treffen. Dit ook met het oog 
op de verdere liberalisering van het spoorvervoer middels het zogenaamde Vierde 
Spoorpakket, dat thans aanhangig is bij de Europese wetgever. 

Artikel 47: Decentralisatie 
• De bepaling lijkt te zijn ingevoerd met het oog op een eenmalige gebeurtenis, de decentralisatie 

van een tweetal lijnen in Limburg. De concessiehouder dient hiertoe afspraken te maken met de 
nieuwe houder van de concessie-Limburg, met name over informatieverstrekking. Dit 
onderwerp wordt geregeld in een AMvB op grond van de Wet personenvervoer 2000. Vraag is 
of het hier gaat om een overgangsbepaling omdat de bedoelde AMvB nog niet in werking is 
getreden. 

Artikel 50: Reizigers 
• Dit artikel bevat de verplichting om reizigers met een geldig vervoerbewijs onder de 

vervoervoorwaarden van NS te vervoeren. Het is niet duidelijk of vervoerbewijzen voldoen 
waarvoor de algemene voorwaarden van andere vervoerders gelden. Ook is het niet duidelijk 
wat de status is van landelijke dekkende kaartsoorten en welke voorwaarden daarvoor gelden. 

Artikel 51: Vervoerbewijzen 
• In lid 3 is aangegeven dat de concessiehouder de persoonlijke OV-chipkaart verkoopt voor ten 

hoogste de adviesprijs die door de kaartuitgever (TLS) is vastgesteld. Dit kan 
kwaliteitsconcurrentie ontmoedigen. Vraag is wat er gebeurt met andere mogelijke vormen van 
betaling in het openbaar vervoer. ACM adviseert om dit ruimer te formuleren. 
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Artikel 54: Jaarlijkse tariefwijziging 
• In lid 1 staat dat het artikel uitsluitend betrekking heeft op binnenlandse enkele reizen voltarief 

tweede klas, binnenlandse tweede klas jaar- en maandtrajectkaarten en het NS-deel van de 
OV-jaarkaart tweede klas. Het is niet duidelijk waarom de prijzen van andere kaartsoorten hier 
niet relatief aan worden verbonden om zodoende daaraan een bandbreedte of maximum te 
stellen. 

• In lid 4 staan voorwaarden voor het doorberekenen van een stijging van de gebruiksvergoeding 
in de prijzen van de vervoerbewijzen. ACM adviseert om hierin onderscheid te maken tussen 
verschillende (mogelijke) componenten waaruit die vergoeding bestaat of kan komen te 
bestaan. In nauw verband hiermee is het raadzaam om voor verschillende componenten na te 
gaan in hoeverre het wenselijk is dat deze geheel of gedeeltelijk zullen worden verdisconteerd 
in de kaartprijzen. 
Ook constateert ACM dat de concessiehouder het recht zal hebben om verhogingen van de 
gebruiksvergoeding die in enig jaar niet in de prijs van vervoerbewijzen wordt verdisconteerd, in 
daaropvolgende jaren alsnog door te berekenen. Advies is om deze mogelijkheid ofwel te 
schrappen dan wel in de tijd te beperken. Zeker tegen het einde van de concessietermijn zou 
doorberekening kunnen zorgen voor grote verhogingen van de prijs van vervoerbewijzen. 

Artikel 56: Geld terug bij vertraging 
• In dit artikel staan verplichtingen opgenomen over de geld-terug-bij-vertraging regeling. De 

verplichtingen zijn niet nader gespecificeerd. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk wanneer er 
sprake is van vertraging, hoeveel geld de reiziger terug krijgt, of klachtafhandeling gratis is, 
waar de reiziger terecht kan, etc. 

Artikel 62: Verbinding Amsterdam — Brussel 
• Dit artikel bevat een verplichting tot het ontwikkelen of in stand houden van de verbinding 

Amsterdam-Brussel. Een deel van deze verbinding ligt buiten het hoofdrailnet. Het is de vraag 
of deze concessie de meest gerede plaats is om verplichtingen die zich strekken buiten de 
omvang van het hoofdrailnet in op te nemen. Daarbij is het onduidelijk hoe de voorwaarden 
voor internationale verbindingen zich verhouden tot Richtlijn 2012/34/EU en de daaruit 
voortvloeiende nationale wet- en regelgeving. 

Artikel 63: Verbindingen met Brussel, Lille, Parijs en Londen 
• Voor dit artikel geldt dezelfde opmerking als bij artikel 62. 

Artikel 66: Concessieprijs 
• In lid 2 is de concessieprijs gesteld op 80 miljoen euro per jaar en wordt die jaarlijks verlaagd 

met een bedrag van 7,5 miljoen euro voor het financieren van de kosten voor technisch, 
applicatie- en functioneel beheer van het landelijk reisinformatiesysteem. Het is niet duidelijk 
waarom een vergoeding voor het landelijke reisinformatiesysteem binnen de reikwijdte van de 
concessie valt. Die ziet immers enkel op het verrichten van openbaar vervoer per trein op het 
hoofdrailnet. 

• In lid 3 is aangegeven dat de concessieprijs wordt verlaagd met een jaarlijks bedrag van 
maximaal 2,5 miljoen euro als bijdrage in het exploitatieverlies van een dienst vanaf of via 
Breda dan wel Roosendaal naar Antwerpen. Het is niet duidelijk waarom dit geen integraal deel 
uitmaakt van de totale concessieprijs. Tevens is dit mogelijk een perverse prikkel om de 
intercityverbinding in stand te houden. De verlaging lijkt immers niet gekoppeld aan de start van 
de HSL-verbinding Amsterdam-Brussel (en verder). 

• In lid 4 staat aangegeven dat de concessieprijs wordt verhoogt met ingang van de 
decentralisatie van de stoptreindiensten in Limburg. De hoogte van het bedrag staat nog open 
en het is niet duidelijk hoe dit wordt bepaald. 
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• De vergoeding voor het onderhouden van een dienstregeling op de HSL-Zuid wordt geregeld 
via de HSL-heffing, die maximaal 882,8 miljoen euro kan bedragen. Vraag is of is begroot of 
deze middels de prijzen voor (niet gereguleerde) kaartsoorten mag worden doorberekend, in 
toeslagen, of beide. 

Artikel 70: Integratie afspraken 2011 HSA-problematiek 
• In dit artikel staat weergegeven dat de wijziging of afschaffing van de OV-Studentenkaart een 

ontwikkeling is waarvoor geldt dat het netto financiele effect van die ontwikkeling in mindering 
wordt gebracht op de concessieprijs, en dat, indien nodig, de concessieprijs verandert in een 
subsidie. Het is niet transparant hoe groot dit netto financiele effect is en wat de gevolgen exact 
zullen zijn, maar van wezenlijk belang voor de financierbaarheid daarvan. 
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