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1. Inleiding 
 
De vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu heeft de Autoriteit Consument en 
Markt (ACM) uitgenodigd voor een rondetafelgesprek over concessieverlening in het 
openbaar vervoer (OV).  
  
Aanleiding voor het rondetafelgesprek zijn de berichten in de media over vermeende 
afspraken tussen Arriva, Veolia en Connexxion over het voeren van procedures na de 
verlening van openbaarvervoerconcessies aan NS. Daarnaast is de commissie 
geïnteresseerd in de bredere context van deze berichten. Ze constateert dat er regelmatig 
juridische procedures worden aangespannen na de verlening van 
openbaarvervoerconcessies. Ze vraagt zich af of er mogelijkheden zijn om de 
concessieverlening soepeler te laten verlopen en hoe de politiek daaraan zou kunnen 
bijdragen. 
  
Op moment van schrijven loopt er een juridische procedure over een door ACM 
geconstateerde overtreding van de Spoorwegwet bij de aanbesteding van de OV-concessie 
in Limburg. In dit specifieke aanbestedingsproces kijkt ACM naar mogelijke overtredingen 
van de Mededingingswet. ACM is in deze fase van onderzoek en procedures niet in de 
positie om openheid te geven over zaken die hiermee in verband staan. Daarnaast bekijkt 
ACM verkennend enkele andere signalen over een mogelijke overtreding van de 
Mededingingswet bij aanbestedingen in het OV. 
 
De bijdrage van ACM zal zich daarom noodgedwongen beperken tot een algemene 
uiteenzetting van haar taken en bevoegdheden op grond van de Mededingingswet, de 
Spoorwegwet en de Wet Personenvervoer 2000. ACM heeft geen taken op grond van de 
Aanbestedingswet. 

2. Concurrentieproblemen, remedies en de rol van ACM 
 
Een belangrijke leidraad voor ACM bij de beoordeling en prioritering van mogelijke 
marktproblemen is de vraag of de consument, in dit geval de reiziger, schade ondervindt. 
 
Als de structuur van een markt of het gedrag van partijen op een markt leidt tot schade voor 
de reiziger in de vorm van een te hoge prijs of te lage kwaliteit, kan sprake zijn van een 
marktprobleem. 
 
Mededingingswet 
Consumentenschade kan ontstaan doordat concurrenten bij een aanbesteding 
samenspannen, bijvoorbeeld door afspraken te maken over de te offreren prijs of door de 
markt te verdelen. Artikel 6 van de Mededingingswet moet tegen deze marktproblemen een 
remedie bieden. Overigens is niet iedere vorm van samenwerking schadelijk en verboden. 
Zo mogen partijen samenwerken bij een aanbesteding wanneer zij ieder afzonderlijk niet in 
staat zijn te voldoen aan de eisen die worden gesteld in het bestek bij de aanbesteding. Dit 
speelt in het OV bijvoorbeeld een rol wanneer het gaat om grote multimodale 



aanbestedingen. Het doel is dan vaak een goede koppeling te krijgen tussen de 
verschillende vervoersmodaliteiten. De keerzijde daarvan is dat minder spelers in staat zijn 
om een scherp bod uit te brengen. 
 
Ook kan consumentenschade ontstaan doordat een partij met een economische 
machtspositie1 in aanbestedingen onder de kostprijs biedt met de intentie concurrenten uit de 
markt te drukken. De Mededingingswet biedt met Artikel 24 een remedie tegen misbruik van 
een economische machtspositie. Hoewel biedingen onder de kostprijs op korte termijn 
betekenen dat de prijzen laag zijn, kan dit – onder specifieke omstandigheden – leiden tot 
verstoringen in het concurrentieproces en daarmee op termijn schadelijk zijn voor 
consumenten. 
 
Naast haar handhavend optreden werkt ACM samen met PIANOo om aanbestedende 
diensten voorlichting te geven over aanbestedingen. ACM kan aanbestedende diensten 
bijvoorbeeld helpen bij het herkennen van afstemming tussen concurrenten bij 
inkooptrajecten. ACM heeft daartoe bijvoorbeeld een (digitale) folder opgesteld voor 
aanbestedende instanties (“hoe kunt u verboden afspraken ontdekken en wat kunt u 
doen?”). Maar overheden kunnen bij vragen ook altijd contact opnemen met ACM. 
 
Wet Personenvervoer 2000 
Er kan een probleem ontstaan doordat een meedingende partij in een aanbesteding 
inkomsten, ontvangen uit een onderhands gegunde concessie, gebruikt om de openbare 
aanbesteding te winnen. In de Wet Personenvervoer 2000 is specifiek voor drie grote steden 
(Amsterdam, Den Haag en Rotterdam) een verbod op kruissubsidiëring vastgelegd. In die 
steden worden nog onderhandse concessies gegund. Voor deze concessies worden 
subsidies toegekend aan de concessiehouders van niet-openbaar aanbesteed vervoer. 
Subsidies die niet bereikbaar zijn voor toetredende partijen. ACM ziet toe op dit specifieke 
verbod op kruissubsidiëring. Hoewel ook op het Hoofdrailnet sprake is van een onderhands 
gegunde concessie, is in de Wet Personenvervoer 2000 geen verbod op kruissubsidiëring 
vastgelegd voor de houder van de concessie voor het Hoofdrailnet. 
 
Spoorwegwet 
Een bijzonder probleem bij aanbestedingen van spoorconcessies wordt veroorzaakt door de 
marktstructuur. Een aantal diensten en voorzieningen die meedingende vervoerders in een 
aanbesteding nodig hebben, is in handen van mede-vervoerder NS, die soms ook meebiedt 
op concessies die openbaar worden aanbesteed. In de Spoorwegwet is vastgelegd dat 
partijen non-discriminatoir toegang moeten krijgen tot diensten en voorzieningen tegen 
redelijke tarieven en voorwaarden. ACM ziet toe op deze bepaling uit de Spoorwegwet. 
 
Met de Mededingingswet, Wet Personenvervoer 2000 en Spoorwegwet kan ACM de 
eventuele problemen achteraf onderzoeken. Alleen gedrag dat al heeft plaatsgevonden, kan 
worden getoetst. 
 
Aanbestedingswet 
De Aanbestedingswet 2012 geldt voor alle aanbestedingen door (semi-) publieke instellingen 
in Nederland. De Wet regelt de (procedurele) zuiverheid van een aanbesteding. Zodat 
bijvoorbeeld het bestek niet naar een specifieke partij wordt toegeschreven en de gunning op 
basis van de vooraf gedefinieerde criteria en volgens het vooraf gedefinieerde proces 

                                                 
1
 Van een economische machtspositie (EMP) is sprake als een onderneming de concurrentie op een markt effectief kan 

beperken. Er is dan onvoldoende tegendruk (van vragers en toetredende aanbieders) om het gedrag van de partij met de EMP 
te neutraliseren. Een EMP stelt een onderneming in staat concurrenten uit te sluiten of leveranciers of klanten uit te buiten. In 
een onderzoek naar een mogelijke EMP kijkt ACM eerst naar de markt waar het bedrijf actief is. ACM onderzoekt ook hoeveel 
concurrentie er op die markt is. ACM stelt daarbij de volgende vragen: welke bedrijven zijn er nog meer actief op deze markt? 
Kunnen deze bedrijven hun activiteiten op deze markt uitbreiden? Kunnen andere bedrijven toetreden tot deze markt? Zijn er 
grote klanten van het bedrijf die de mogelijke macht van het bedrijf kunnen verminderen? 



verloopt. Handhaving van de Aanbestedingswet is niet het domein van de ACM. Het is de 
civiele rechter die op aanvraag beoordeelt of is voldaan aan de Aanbestedingswet. 

3. Juridische procedures 
 
ACM beschouwt het (veelvuldig) voeren van juridische procedures rondom aanbestedingen 
niet als een probleem. Procedures op basis van bovenstaande wetten horen bij de 
marktwerking. Bij aanbestedingen gaat het vaak om grote bedragen die van wezenlijk belang 
zijn voor de vooruitzichten van de meedingende ondernemingen. Waar er een risico is op 
marktverstoring moet een onafhankelijke partij, hetzij de civiele rechter, hetzij ACM, kunnen 
toetsen of partijen de spelregels hebben nageleefd. Dit draagt bij aan ordelijke 
marktprocessen. En daarvan kunnen de reiziger en de belastingbetaler uiteindelijk de 
vruchten plukken. 


