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Samenvatting 
Algemeen
1. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) geeft met deze marktscan inzicht in het 

functioneren van de markt voor personenvervoer over het spoor. Deze markt verloopt via het 
concessiemechanisme. Een concessie is een vergunning om het spoorvervoer voor een 
bepaalde periode in een bepaald gebied of op een bepaalde spoorverbinding te mogen 
uitvoeren. De vergunning voor het hoofdrailnet wordt gegund door de Minister van 
Infrastructuur en Milieu, de concessies voor regionale spoorlijnen door provinciale en 
regionale overheden. Omdat met spoorconcessies vaak grote investeringen zijn gemoeid die 
een concessiehouder moet kunnen terugverdienen, is de concessieduur relatief lang, tussen de 
10 tot 15 jaar.  

2. Omdat deze markt – het samenkomen van vraag en aanbod – verloopt via een 
concessiemechanisme, richt dit onderzoek zich op de manier waarop de gunning en de inhoud 
van de concessies de vervoerders prikkelen om efficiënt te werken, de prijzen zo laag mogelijk 
te houden en te innoveren. Bij het beoordelen van de concessies kijkt de NMa naar 
mogelijkheden om de welvaart voor consumenten te vergroten. 

3. De NMa constateert dat deze vorm van marktwerking over het geheel genomen z’n vruchten 
afwerpt. De vervoerders worden geprikkeld om hun productiviteit te verbeteren. Reizigers 
profiteren daarvan doordat ze meer kans op een zitplaats hebben, een redelijke prijs voor het 
vervoer betalen en gebruik kunnen maken van diverse innovaties. 

4. Ondanks deze verworvenheden van de markt en het concessiemechanisme is verdere 
verbetering van de markt voor personenvervoer over het spoor mogelijk. Deze mogelijkheden 
hebben onder meer betrekking op de wijze van concessieverlening, de verhouding tussen NS 
en regionale vervoerders, de prijszetting voor reizigers en de keuze van innovatieve 
investeringen.

Concessie van het hoofdrailnet niet voldoende transparant 
5. Er zijn grote verschillen tussen de concessieverlening voor het hoofdrailnet enerzijds en 

regionale spoorlijnen anderzijds. 
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6. De concessie voor het hoofdrailnet is voor de periode 2005 tot 2015 onderhands gegund aan 
NS. Dat betekent dat de concessieverlener met één aanbieder in onderhandeling gaat over de 
vergunning. De concessies voor regionale lijnen zijn openbaar aanbesteed. Meerdere partijen 
dingen mee naar één exclusief contract. Van nature prikkelt een systeem met onderlinge 
competitie vervoerders het meest om met een scherp aanbod te komen. 

7. Onderzoek is wenselijk naar de mogelijkheden om ook bij het hoofdrailnet de methode van 
openbare aanbesteding toe te passen, net zoals bij de regionale concessies gebeurt. Een keuze 
voor onderhands gunnen of openbaar aanbesteden is uiteindelijk een politieke keuze. Wanneer 
de politiek kiest voor een onderhandse gunning van de concessie voor het hoofdrailnet, dan is 
binnen deze constructie nog een verbeterslag mogelijk die leidt tot meer en betere prikkels.

8. Het is opvallend dat de te leveren prestaties en het jaarlijkse vervoerplan bij de onderhands 
gegunde concessie voor het hoofdrailnet op dit moment generieker geformuleerd zijn dan bij 
de regionale concessies. Als voor onderhandse gunning wordt gekozen, moet juist extra 
aandacht worden besteed aan de prijs-kwaliteitafspraken in de concessieovereenkomst en het 
toezicht op naleving van de vastgelegde afspraken.

9. Een ander verschil tussen de landelijke concessie en de regionale concessies betreft de manier 
waarop de prestaties worden geëvalueerd. Bij het hoofdrailnet monitort de concessiehouder 
zijn eigen prestaties. De concessieverlener controleert periodiek of deze monitoring adequaat 
gebeurt. Bij de regionale concessies voert de opdrachtgever de controles op de prestaties uit. 
De NMa adviseert de monitoring van de prestaties op het hoofdrailnet in opdracht van de 
concessieverlener te laten plaatsvinden door een onafhankelijke instantie en frequenter en 
meer gedetailleerd dan nu het geval is. Zo krijgt de reiziger en de concessieverlener meer 
inzicht in de prestaties van de vervoerder. 

10. Tot slot zouden decentrale overheden meer gebruik moeten maken van de mogelijkheden de 
regionale vervoerconcessies te koppelen aan rechten om infrastructuur, zoals stations, 
commercieel te exploiteren. Dit kan net als op het hoofdrailnet synergievoordelen opleveren. 
Hoewel de decentrale overheden wel de mogelijkheid hebben concessies te koppelen aan 
commerciële exploitatie van stations, wordt daar in de praktijk nog te weinig gebruik van 
gemaakt. 

Afhankelijkheid van NS belemmert efficiëntie van regionale vervoerders 
11. Op korte termijn zijn de mogelijkheden tot het vergroten van de efficiëntie beperkt. Dit komt 

onder meer doordat vervoerders met veel vaste kosten te maken hebben, met name voor 
materieel. Het materieel op het hoofdrailnet is de afgelopen jaren efficiënter ingezet. Er is een 
grotere vervoersprestatie geleverd. Per eenheid materieel zijn meer reizigerskilometers 
gemaakt en waren er meer zitplaatsen beschikbaar voor reizigers. Er is dus vooruitgang, maar 
op basis van de beschikbare gegevens is het niet mogelijk te beoordelen of het nog (veel) 
efficiënter kan. 
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12. De verbetering van de productiviteit bij de vervoerders hangt naar alle waarschijnlijkheid 
samen met doelmatigheidsprikkels die in de concessies zijn opgenomen. Om de prikkels tot 
verbetering van de doelmatigheid in het personenvervoer over het spoor verder te verbeteren, 
lijken een aantal aanpassingen nodig. Eén van de aspecten waarop aanpassing nodig is, gaat 
om de verhouding tussen NS en de overige (regionale) vervoerders. Dit is vooral relevant
wanneer gekozen wordt om de concessie voor het hoofdrailnet opnieuw onderhands te 
gunnen aan de NS. De regionale vervoerders zijn op verschillende punten, zoals voor 
reisinformatie, vervoerbewijzen en kaartautomaten, afhankelijk van NS als enige leverancier. 
De NS heeft op deze diensten een machtspositie en regionale vervoerders zijn in meer of 
mindere mate gedwongen bepaalde producten en diensten bij NS af te nemen. Door deze 
afhankelijkheid hebben zij geen goede onderhandelingspositie ten opzichte van NS bij het 
vaststellen van prijzen en voorwaarden van deze producten en diensten. Als gevolg hiervan 
hebben regionale vervoerders niet de mogelijkheid om de kosten van deze producten en 
diensten te drukken en daarmee efficiënter te werken. In de concessie van NS, opgesteld door 
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, staan weliswaar eisen opgenomen in termen van 
redelijke prijzen en voorwaarden, maar het lijkt raadzaam te onderzoeken of de positie van de 
regionale vervoerders versterkt kan worden, bijvoorbeeld door toezicht op dergelijke afspraken.

Aanpassing ticketprijs kan zorgen voor betere bezetting 
13. De prijzen van een aantal ticketsoorten lijken economisch inefficiënt te zijn. Zo lijkt de prijs 

van tweede klas tickets met korting in de spits te laag te liggen. De reizigers betalen mogelijk 
minder dan de kosten die de vervoerder maakt. Daarentegen ziet het ernaar uit dat de prijzen 
van eerste klas voltarief tickets in de daluren te hoog zijn. Aanpassing van deze prijzen kan 
leiden tot betere bezetting van treinen en daarmee tot welvaartswinst voor consumenten.  

14. Regionale vervoerders kunnen niet zelfstandig hun prijzen aanpassen, omdat zij afhankelijk 
zijn van de prijszetting van NS en de bereidheid van concessieverleners om prijzen aan te 
passen. Om de regionale vervoerders meer vrijheid te geven zelf hun tarieven vast te stellen, 
werkt men aan verfijning van het huidige landelijke kaartsysteem. De regionale vervoerders 
worden daardoor minder afhankelijk van NS. De consequenties voor de reiziger van 
verschillende prijssystemen moet hierbij goed in het oog worden gehouden. 

15. De kosten van het vergroten van de transparantie door het verbeteren van de kwaliteit van 
actuele reisinformatie lijken lager te zijn dan de maatschappelijke opbrengsten van een 
dergelijke maatregel. In een paar jaar tijd zou een investering in verbetering van actuele 
reisinformatie zich maatschappelijk gezien terugverdienen. Het is daarom raadzaam de 
transparantie voor reizigers verder te vergroten. 

16. De winst op geïnvesteerd vermogen van NS voor het hoofdrailnet lijkt, op basis van 
jaarverslaggegevens, ongeveer op een marktconform niveau te liggen. Voor regionale 
vervoerders kan de winstgevendheid vanwege gebrek aan informatie niet worden beoordeeld, 
maar verwacht mag worden dat hier evenmin sprake zal zijn van overwinsten. Reizigers lijken 
gemiddeld niet meer te betalen voor de spoordiensten dan nodig is om de kosten te dekken. 
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Investeren in innovaties loont 
17. Het grootste deel van de recente innovaties in het personenvervoer over het spoor heeft een 

positief kosten-batensaldo. De innovaties zijn daarmee maatschappelijk efficiënt. De 
innovaties zijn daarmee maatschappelijk efficiënt. Stille treinen, WiFi, InfoPlus en E-ticket zijn 
duidelijke voorbeelden van efficiënte innovaties. In relatief korte tijd zijn deze investeringen 
terugverdiend. Hoewel de ov-chipkaart veelal negatief in de publiciteit komt, lijkt het er op dat 
de maatschappelijke voordelen van de ov-chipkaart groter zijn dan de investering. Voor 
binnenlandse hogesnelheidstreinen lijkt dit minder te gelden: de vraag naar het huidige 
product is te gering om deze investering maatschappelijk efficiënt te maken.  

18. Voor zover de vervoerders zelf tot innovatieve investeringen besluiten, zoals met het E-ticket, 
mag verwacht worden dat die investeringen efficiënt zullen zijn. Het is niet logisch dat een 
vervoerder een onrendabele investering ten laste van zijn eigen resultaat zal doen. Bij het 
opleggen van bepaalde innovaties zal de concessieverlener de maatschappelijke kosten en 
baten goed moeten blijven beoordelen, om zo het risico te verkleinen dat inefficiënte 
investeringen worden verricht. 
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1 Inleiding

1.1 Achtergrond
De Nederlandse spoormarkt kent verschillende vormen van marktwerking. In 1998 is de markt voor 
het spoorgoederenvervoer geliberaliseerd en daarmee toegankelijk gemaakt voor nieuwe 
goederenvervoerders. Voor het verzorgen van binnenlands personenvervoer per spoor is binnen de 
huidige marktordening het bezit van een concessie noodzakelijk. Deze personenvervoermarkt 
bestaat thans uit de concessie voor het hoofdrailnet die door het Rijk verleend is aan NS en een 
twintigtal concessies voor regionale spoorlijnen waarvoor verschillende regionale overheden de 
concessieverleners zijn. De aanbestedingen voor het hoofdrailnet en regionale lijnen verschillen. 
De concessie voor het hoofdrailnet is via een onderhandse gunning voor een periode van 10 jaar 
gegund aan NS (2005-2015). De concessies voor het verzorgen van vervoer op de regionale 
spoorlijnen zijn door de regionale overheden via openbare aanbestedingen gegund aan 
verschillende aanbieders voor perioden variërend van 7 tot 10 jaar.1

1.2 Doelstelling en reikwijdte 
De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) houdt toezicht op de markt voor personenvervoer 
per spoor op basis van de Mededingingswet, de Wp2000 en de Spoorwegwet2. In het kader van 
haar toezichtstaak voert de Vervoerkamer tweejaarlijks een monitor uit. Hierbij worden alle 
marktpartijen die betrokken zijn bij spoorvervoer in Nederland geïnterviewd. Geïnterviewde 
partijen, waaronder spoorvervoerders, hebben veel klachten geuit over het functioneren van de 
markt voor personenvervoer per spoor. Om te onderzoeken op welke wijze de markt voor het 
personenvervoer over het spoor kan worden verbeterd, heeft de NMa nader onderzoek naar deze 
markt verricht.

Dit onderzoek geeft inzicht in het functioneren van (onderdelen van) de markt voor 
personenvervoer per spoor. Omdat deze markt verloopt via het concessiemechanisme, richt dit 
onderzoek zich op de wijze waarop dit mechanisme de vervoerders prikkelt om efficiënt te werken, 
de prijzen zo laag mogelijk te houden en te innoveren. Binnen dit brede welvaartseconomische 
kader stelt de NMa problemen aan de orde als toezichthouder op de markt voor spoorvervoer en 
vraagbaak voor marktwerkingsvraagstukken. De NMa heeft echter geen wettelijke 
toezichtbevoegdheden om de problemen op te lossen. 
                                                          
1 Regionale spoorlijnen die via openbare aanbesteding zijn gegund, zijn: Groningen – Nieuweschans, 
Groningen – Delfzijl, Groningen – Roodeschool, Leeuwarden – Groningen, Leeuwarden – Harlingen (Haven), 
Leeuwarden – Stavoren, Dordrecht – Geldermalsen, Almelo – Mariënberg, Amersfoort - Ede-Wageningen, 
Zutphen – Hengelo – Oldenzaal, Zutphen – Winterswijk, Arnhem – Winterswijk, Arnhem – Tiel, Nijmegen – 
Roermond, Maastricht Randwyck - Kerkrade Centrum. 
2 Zie artikel 10 lid 7 van Richtlijn 91/440/EEG. 
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In dit rapport richt de NMa zich alleen op de markt voor het personenvervoer per spoor. Een van 
de redenen hiervoor is dat in de afgelopen jaren diverse signalen zijn binnengekomen over een 
mogelijk gebrekkig functioneren van deze markt en de klachten die zijn binnengekomen bij het 
monitoren van de markt, zoals hiervoor beschreven is. Een andere reden voor de keuze van de 
personenvervoermarkt is een vergelijking mogelijk te maken tussen delen van de markt waar wel 
concurrentie heeft plaatsgevonden (namelijk bij het regionale spoorvervoer) en delen van de markt 
waar dit (nog) niet het geval is (namelijk het vervoer op het hoofdrailnet), Met deze vergelijking is 
het mogelijk om aanbevelingen te doen over aanpassingen in het concessiemechanisme, zodat de 
marktwerking bevorderd wordt en daarmee de welvaart wordt verhoogd. 

1.3 Methode en opbouw rapport 
De analyse van de markt voor personenvervoer over het spoor vindt plaats op basis van het 
welvaartseconomische gedachtegoed. De centrale gedachte hier is dat de welvaart wordt 
gemaximeerd wanneer de bedrijven geprikkeld worden om zo doelmatig mogelijk te werken en te 
innoveren, waarbij consumenten zo maximaal mogelijk profiteren van gerealiseerde verbeteringen 
in de doelmatigheid en van gerealiseerde innovaties.3 De vraag die in dit rapport centraal staat is 
hoe goed de markt voor het personenvervoer over het spoor op al deze punten scoort. 

Omdat de markt voor personenvervoer over het spoor geen ‘normale’ markt is, verdient het type 
marktmechanisme extra aandacht. In hoofdstuk 2 wordt daarom uitvoerig stil gestaan bij de wijze 
waarop de markt werkt, namelijk via concessies en andere contracten. In hoofdstuk 3 wordt 
vervolgens ingegaan op de doelmatigheid, in hoofdstuk 4 op de allocatieve efficiëntie4 en in 
hoofdstuk 5 op dynamische efficiëntie (oftewel innovatie). In elk van deze hoofdstukken wordt 
bekeken hoe de vervoerders tot dusverre hebben gepresteerd en in welke mate de huidige 
concessies en contracten de juiste prikkels geven aan de vervoerders om tot optimale prestaties te 
komen. De hoofdstukken worden afgesloten met een aantal conclusies over de inrichting van 
concessies.

                                                          
3 Bishop en Walker (2002) in hun boek The Economics of EC Competition Law . “Competition tends to lead to 
cost efficiency, low prices and innovation. Markets that are competitive tend to lead to a higher level of 
consumer welfare in both the short-run and the long-run than markets that are not competitive” (p. 11).
4 Bij allocatieve efficiëntie gaat het om het verdelen van (schaarse) producten of diensten over gebruikers, het 
verdelen van de beschikbare productiefactoren over alle instellingen en de keuze voor de meest optimale set te 
produceren producten of diensten voor de samenleving. 
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2 Concessieverlening voor personenvervoer over het spoor 

2.1 Inleiding
De markt voor het personenvervoer over het spoor bestaat uit het verlenen van concessies aan 
specifieke vervoerders om op bepaalde delen van het spoornetwerk het vervoer te verzorgen. Een 
concessie geeft een exclusief recht om in een bepaalde regio (spoor- én busvervoer), of op een 
bepaalde spoorlijn openbaar vervoer aan te bieden voor een bepaalde periode. Concessies kunnen 
worden verleend via een onderhandse gunning of door middel van een openbare aanbesteding. Bij 
een openbare aanbesteding ontstaat er concurrentie tussen vervoerders, waardoor de 
concessieverlener de mogelijkheid heeft om de vervoerder met de beste aanbieding te kiezen. Het 
idee achter dit marktmechanisme is dat er beter op de wensen van reizigers kan worden 
geanticipeerd, waardoor er effectiever en ook efficiënter gewerkt kan worden. In een 
concessieovereenkomst worden verder nadere afspraken gemaakt over het aanbod en de kwaliteit 
ervan.

In de Nederlandse situatie is sprake van een mengvorm van marktmodellen. In 1995 is de 
goederenvervoermarkt geliberaliseerd met vrije toetreding van vervoerders. Hier is sprake van 
concurrentie op het spoor. Voor het personenvervoer geldt geen geliberaliseerde markt en is er 
concurrentie om het spoor. De Wet Personenvervoer 2000 (hierna: Wp2000) schrijft voor dat in 
Nederland een concessie vereist is om openbaar personenvervoer per spoor aan te bieden. De 
oorspronkelijke achtergrond van de Wp2000 is dat volgens een bepaald tijdschema alle openbaar 
vervoerdiensten aanbesteed dienen te worden, het eerst in het streekvervoer en op de zijlijnen van 
het spoor, het laatst in de concessie met stedelijk railvervoer en op het hoofdrailnet van de 
Spoorwegen.5 Uiteindelijk is de aanbesteding van het hoofdrailnet nooit beleidsmatig doorgevoerd. 

NS is als naamloze vennootschap met als enige aandeelhouder de Staat der Nederlanden, de 
vervoerder op het hoofdrailnet. Als regionale vervoerders zijn in Nederland actief Veolia Transport, 
Arriva, Syntus, Connexxion en DB Regionalbahn.6

2.2 Typering concessies 
De concessies kunnen worden beschreven aan de hand van een aantal sleutelvariabelen.7 Deze 
variabelen zijn: type contract, gunningmethode, looptijd, reikwijdte, prijsregulering en toezicht op 
prestaties van de concessiehouder. 

                                                          
5 In 2007 is Wp2000 gewijzigd waarna openbare aanbesteding niet meer verplicht is bij het hoofdrailnet. 
6 In 2011 zijn Veolia Transport en het moederbedrijf van Connexxion Transdev gefuseerd. Arriva is in 2010 
overgenomen door DB AG. Syntus heeft als aandeelhouders NS (50 procent) en Keolis (50 procent). 
7 Campos en Cantos (1999).
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Type concessie 
In Nederland beperken concessies zich tot het recht om in een geografisch afgebakend gebied 
spoorvervoer aan te bieden (zie tabel 2.1). Regionale concessieverleners geven ook multimodale 
concessies uit, die zowel het trein als het busverkeer omvatten. De concessiehouder voor het 
hoofdrailnet NS, heeft naast de concessie ook een contract gesloten voor de commerciële 
exploitatie van railverkeer- en vervoerinfrastructuur, zoals stations.

Gunningmethode en de looptijd
De concessieverlening kan in een gunningprocedure zowel onderhands als via openbare 
aanbesteding worden geregeld. Het hoofdrailnet, is in 2005 voor een periode van 10 jaar via een 
onderhandse concessie aan NS gegund. De exploitatie van de HSL-Zuid is na een openbare 
aanbesteding gegund aan de High Speed Alliance dat voor 90 procent eigendom is van NS en voor 
10 procent van KLM. Het regionale spoorvervoer, dat bestaat uit 22 spoorlijnen, is of wordt nog 
door regionale overheden openbaar aanbesteed. 

De looptijd van spoorconcessies varieert van vijf tot maximaal vijftien jaar afhankelijk van eventuele 
investeringen door de vervoerders.8 In geval van overgangssituaties wordt soms voor een kortere 
looptijd gekozen. Voordelen van langere looptijden zijn dat vervoerders hun investeringen beter 
kunnen terugverdienen en de voorkeuren van de reizigers in het gebied beter leren kennen.

Tabel 2.1 Type contract en gunningmethodes 

Concessie Concessieverlener en 
concessiehouder

Gunningsmethode Duur van het contract 

Hoofdrailnet De Minister van I&M en 
NS NV 

Onderhands in 
2005

10 jaar: van 1 januari 
2005 tot 31 december 
2014

HSL-Zuid De Minister van I&M en 
High Speed Alliance

Openbare
aanbesteding in 
2001

15 jaar: van 1 juli 2009 
tot 1 juli 2024

Heuvellandlijn Provincie Limburg en  
Veolia Transport

Openbare
aanbesteding in 
2005/2006

10 jaar: van 10 
december 2006 tot 9 
december 2016 

Voordat een concessie verloopt, moet de Minister volgens de Spoorwegwet een beleidsvoornemen 
opstellen waarin de procedure tot concessieverlening wordt beschreven. Dit voornemen wordt 
voorgelegd aan de Tweede Kamer. In februari 2010 publiceerde het kabinet Balkenende IV een 
beleidsvoornemen over het hoofdrailnet maar dat werd na de val van het kabinet controversieel 
                                                          
8 De Wp2000 staat een concessieduur van maximaal 15 jaar toe bij spoorconcessies die openbaar worden 
aanbesteed met nog een mogelijkheid deze nog met 7,5 jaar te verlengen onder bepaalde voorwaarden. Bij 
spoorconcessies die onderhands worden gegund geldt een maximum van 10 jaar en onder bepaalde 
voorwaarden 15 jaar. 
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verklaard.9  Op 2 mei 2011 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer 
aangegeven dat ze werkt aan een procedure voor de concessieverlening voor het hoofdrailnet. 10

Het gaat over de vraag of NS ook na 2015 de concessie krijgt of dat ook een andere partij mag 
inschrijven. De verwachting van de Minister is dat deze toekomstschets na de zomer 2011 
verschijnt.

Voor regionale spoorconcessies geldt dat ze per definitie moeten worden aanbesteed. De 
verantwoordelijkheid voor regionale treindiensten ligt niet bij het Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu, maar bij de regionale overheden. Zij bepalen wie reizigers vervoert in de regio op basis van 
openbare aanbestedingen van regionale spoorlijnen. De aanbesteding wordt vaak gecombineerd 
met openbaar vervoer per bus in een zogenaamde multimodale concessie.

Reikwijdte
Een concessie geeft zowel verplichtingen als rechten voor de concessiehouder (zie tabel 2.2). De 
verplichtingen gaan met name over de dienstregeling en de kwaliteit van de uitvoering. De rechten 
hebben betrekking op de exclusiviteit van de exploitatie. Soms staat er een exploitatiebijdrage 
tegenover of een subsidie van de concessieverlener aan de concessiehouder. De concessie verlener 
stelt de voorwaarden in een concessie.

Hoofdrailnet
In 2005 is de concessie verleend voor het vervoer over het hoofdrailnet en per 1 januari 2010 
gedeeltelijk herzien. NS heeft hiermee het alleenrecht om reizigers te vervoeren over het 
hoofdrailnet. In de concessie staat de verplichting om elk jaar een vervoerplan uit te brengen met 
daarin de verantwoording over de kwaliteit van de dienstverlening. NS krijgt voor de uitvoering van 
deze concessie geen vergoeding, maar betaalt sinds 2009 een concessievergoeding.
Deze bedroeg 10 miljoen euro in 2009 en 2010, en zal 20 miljoen euro bedragen in 2011 en 2012 
en 30 miljoen euro in 2013 en 201411. In de voorwaarden is ook opgenomen dat bij de beëindiging 
van de concessie, NS medewerking verleent aan de opvolgende concessiehouder om de 
continuïteit van het openbaar vervoer per spoor te waarborgen 

HSL-Zuid
Het recht op de exploitatie van binnenlandse treindiensten op de HSL-Zuid is een exclusief recht. 
De markt voor internationale treindiensten is geliberaliseerd en daar geldt het principe van vrije 
toetreding en concurrentie op het spoor. De exploitant (HSA) moet een in de concessie 
voorgeschreven dienstregeling aanbieden en heeft daarvoor een ingroeiperiode gekregen om deze 
stapsgewijs in te voeren. HSA betaalt een concessievergoeding (van 148 miljoen euro12, prijspeil 
                                                          
9 Beleidsvoornemen onderhandse gunning vervoerconcessie 2015, 23 februari 2010, VENW/DGMo-2010/433. 
10 Vergaderjaar 2010–2011 dossier 29 984 nr. 264.
11 Vervoerconcessie voor het Hoofdrailnet 2005-2015 (n.a.v. de evaluatie van de spoorwetgeving door de 
minister van VenW via het wijzigingsbesluit d.d. 21 juni 2010 met kenmerk VENW/DGMo-2010/5636 
gewijzigde versie). 
12 Nederlandse Spoorwegen, jaarverslag 2010. 
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2000) in de vorm van een ophoging van de gebruiksvergoeding, een zogenaamde “mark up” die is 
gebaseerd op het gunningsbedrag. De eerste vier jaar van de exploitatie krijgt HSA overigens een 
korting van respectievelijk 60, 45, 30 en 15 procent per jaar. In de voortgangsrapportage nummer 
28 van de Hogesnelheidslijn Zuid (2011) wordt echter melding gemaakt van een uitstel van betaling 
van de gebruiksvergoeding voor HSA gedurende een periode van drie tot maximaal vier jaar13.

Regionale concessies 
De regionale concessiehouders krijgen subsidies van de concessieverleners op basis van de 
voorwaarden die in de concessie staan beschreven. In de concessie zelf staan de eisen die aan de 
exploitatie worden gesteld. Er wordt geen concessievergoeding betaald. 

Tabel 2.2 Reikwijdte: plichten en rechten concessiehouders 

Concessies Plichten Rechten
Hoofdrailnet Op hoofdlijnen zijn voorgeschreven: 

Minimum bedieningsniveau 
Beschrijving van verbeterende prestaties in 
jaarlijks vervoerplan 
Op verzoek van de minister van I&M voert 
NS een audit uit naar de uitvoering van de 
concessie
Boetes indien NS tekortschiet bij 
vervoerprestaties
Tariefrestricties
Verplichting om advies te vragen aan de 
consumenten organisaties verenigd in het 
Landelijk Overleg Consumentenbelangen 
Openbaar Vervoer (Locov) 
NS betaalt concessie vergoeding. 

Exclusief recht voor de 
exploitatie van het 
hoofdrailnet dat is 
gedefinieerd in het besluit 
Hoofdrailnet behoudens 
enkele baanvakken waar 
samenloop is toegestaan. 

HSL-Zuid Nauwkeurig omschreven dienstregeling in 
concessie.

Exclusief recht voor de 
exploitatie van de HSL-
Zuid.

Heuvellandlijn Nauwkeurig omschreven dienstregeling in 
concessie en aansluitingen. De regionale 
vervoerder ontvangt van de concessieverlener een 
subsidie voor het verrichten van het vervoer 
overeenkomstig de voorwaarden uit de concessie. 

Exclusief recht voor de 
exploitatie van de 
Heuvellandlijn in 
samenhang met concessie 
voor gerelateerd openbaar 
vervoer (multimodale 
concessie).

                                                          
13 Memorandum van Overeenstemming van 18 december 2008, gesloten tussen de Staat, NS en HSA. 
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Prijsregulering
In concessies zijn voorwaarden opgenomen over prijzen van kaartjes (zie tabel 2.3). Het tarief in de 
trein is “gereguleerd” en dus aan regels gebonden voor zover het zogenaamde beschermde 
kaartsoorten betreft. Bij NS gaat het op dit moment om de tarieven van de enkele reizen voltarief 
tweede klas. Deze moet NS één keer per kalenderjaar vaststellen op basis van vooraf gestelde 
regels in de vervoerconcessie (artikel 15 lid 2). De belangrijke maatstaf hierbij is de 
consumentenprijsindex (CPI). 

Het NS kaartsysteem is door de Wp2000 benoemd als het algemeen geldende kaartsysteem. De 
regionale vervoerders zijn verplicht dit kaartsysteem te hanteren en moeten daarbij voldoen aan de 
door NS gestelde eisen over kaartsoorten, tarieven en vervoersvoorwaarden.14 De HSA treinkaartjes 
zijn niet beschermd en er is geen regulering van tarieven. De HSA is dus vrij om de tarieven te 
bepalen.

Toezicht op prestaties 
Een belangrijk onderdeel van de concessies is de wijze waarop toezicht wordt gehouden op de 
prestaties van de concessiehouders (zie tabel 2.3). 

Hoofdrailnet
In de concessie wordt NS opgedragen een zorgplicht te vervullen op de volgende aspecten: 
- het waarborgen van het publiek belang en de bereikbaarheid van de grote steden en 

economische kerngebieden; 
- het streven naar reizigersgroei; 
- een goede toegankelijkheid van de treinen; 
- het in treinen en op stations bieden van een verantwoorde mate van veiligheid; 
- het op tijd rijden15;
- het bieden van een redelijke kans op een zitplaats voor de reizigers; 
- het bieden van een adequaat serviceniveau (adequate informatie over uitvoeren van 

treindiensten, in de treinen en op de stations en dat de treinen en de stations voldoende 
schoon zijn). 

NS moet zelf aangeven hoe zij erin slaagt om aan de zorgplicht op deze punten te voldoen. Zij 
maakt hiertoe jaarlijks een vervoerplan, waarin de prestaties voor het kalenderjaar worden 
vastgelegd. De minister moet hiermee instemmen. Indien de prestaties niet worden gehaald is in 
de concessie geregeld dat er een boete zal worden opgelegd. Daarnaast is in de concessie 
opgenomen dat prestaties jaarlijks moeten verbeteren. Een deel van de prestaties worden, in 
samenwerking met de consumentenorganisaties verenigd in het Locov, door NS zelf gemeten aan 
de hand van klanttevredenheidsonderzoeken, waarvan de resultaten elk kwartaal verschijnen. 
                                                          
14 De toelichting in de vervoerconcessie (artikel 18) geeft als reden hiervoor dat bijna al het spoorvervoer in 
Nederland wordt verricht door NS. 
15 Vanaf 2011 zal NS door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat ook afgerekend worden op de nieuwe 
indicator reizigerspunctualiteit. 
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Hierin staat het oordeel van de klanten op de onderdelen van de zorgplicht.16 De minister kan 
audits uitvoeren die overigens niet bekend zijn.

Concessie voor HSL-Zuid 
Over de kwaliteit van de dienstverlening zijn in de concessie een aantal eisen opgenomen die over 
het algemeen specifieker en strenger zijn geformuleerd dan in de andere vervoerconcessies. 
Afhankelijk van comfortklasse moet er bijvoorbeeld een zitplaatskans zijn van minimaal 98 procent, 
wat kan worden bereikt met een reserveringssysteem. De HSA mag verder niet meer dan 5 procent 
dispunctualiteit veroorzaken in zijn treindiensten; bovendien mag maximaal 0,5 procent van haar 
treindiensten uitvallen. Bij vertragingen die HSA zelf heeft veroorzaakt geldt een 
compensatieregeling voor reizigers. Verder zijn er eisen over de zorg voor invalide en minder valide 
reizigers en over aspecten rondom sociale veiligheid.

In termen van klanttevredenheid moet ten minste 80 procent van de klanten de dienstverlening van 
de HSA met een 7 of hoger waarderen. Om te kunnen controleren of bovenstaande eisen worden 
gehaald, moet de HSA zelf iedere drie maanden over deze onderwerpen rapporteren aan de 
Minister en een afschrift daarvan sturen aan het Landelijk Overleg Consumentenbelangen 
Openbaar Vervoer (Locov). Indien de HSA aan het einde van een kalenderjaar structureel niet aan 
de kwaliteitsnormen voldoet, krijgt zij een jaar de tijd om daar verbetering in aan te brengen. Wordt 
dit niet gerealiseerd dan kan de Minister een boete van maximaal 5 miljoen euro per kwartaal 
opleggen of de concessie als geheel intrekken. 

                                                          
16 In een in 2006 uitgevoerde audit van deze periodieke zelfevaluatie wordt geconcludeerd dat “enige risico dat 
verbonden is aan het feit, dat NS zelf dit KTO uitvoert, is gelegen in de te geringe mate van 
gedocumenteerdheid van het analysetraject en de personele onderbezetting van dit deel van het 
onderzoeksproces” (Scheurs, 2005).
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Tabel 2.3 Prijscontrole en kwaliteitscontrole 

Concessie Prijsregulering Toezicht op prestaties 
Hoofdrailnet Alle tweede klas kaartjes (enkele 

reis) zijn gereguleerd. 
NS geeft zelf jaarlijks in het 
vervoerplan aan hoe ze invulling geeft 
aan veiligheid, punctualiteit, 
beschikbaarheid van zitplaatsen en 
service niveau in treinen en in 
stations.

HSL-Zuid Geen regulering van tarieven 
(toeslag op de normale tarieven). 

Rapportage door de concessiehouder 
naar prestaties op het gebied van 
zitplaatskans, punctualiteit, uitval,  
toegankelijkheid voor minder validen 
en klantentevredenheid. Boetes in 
geval van onderpresteren. 

Regionale concessies In concessie verplicht om NS 
tarieven voor tweede klas 
kaartjes te hanteren. Inclusief de 
acceptatie van Ov-studentenkaart 
en Ov-jaarkaarten. 

Onderzoek door de concessieverlener 
naar prestaties op het gebied van 
zitplaatskans, punctualiteit, uitval,  
toegankelijkheid voor minder validen 
en klantentevredenheid. Bonus/malus 
in geval van over/onderpresteren. 

Regionale concessies 
Als voorbeeld zijn de concessies bekeken van de Heuvellandlijn en de Maaslijn, die beide worden 
uitgevoerd door Veolia Transport. In deze regionale concessies zijn gedetailleerde voorwaarden 
opgenomen over onderwerpen als bediening van stations, treinaansluitingen, punctualiteit, 
vervoergarantie voor reizigers, rituitval en reisinformatie, soort treinmaterieel en het onderhoud 
van treinen.

De concessieverlener kan bonussen of malussen opleggen indien de prestaties meer of minder zijn 
dan afgesproken. Een belangrijk verschil met de concessie voor het hoofdrailnet is dat de regionale 
concessieverleners zelf meten of de vervoerders aan de gestelde eisen voldoen.17 De vervoerders 
zijn verplicht gegevens op te leveren over vervoersprestaties. Verder dienen de concessiehouders 
medewerking te verlenen aan onderzoeken die in opdracht van de concessieverlener worden 
uitgevoerd. Dit laatste punt geldt overigens ook voor NS. 

                                                          
17 De klanttevredenheid bijvoorbeeld wordt in opdracht van de concessieverleners uitgevoerd door het 
Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV). 
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2.3 Overige contracten 
Naast de concessies bestaan tussen de Staat en NS overeenkomsten over de commerciële 
exploitatie van de railverkeers- en vervoerinfrastructuur (RVVI), zijnde rails, perrons en tunnels, het 
eigendom van stations en vastgoed (zie tabel 2.4).18 De stationsgebouwen zijn in eigendom bij NS 
Vastgoed (nu NS Poort) op grond waarvan NS het exclusieve recht heeft op exploitatie van winkels 
en horeca in stations.

Tabel 2.4 Kenmerken van contracten tussen Staat der Nederlanden en NS 

Type contract Gunningsmethode Duur van het contract 

Privaat rechtelijke 
overeenkomst over 
recht tot exclusieve 
exploitatie recht van de 
RVVI (Railverkeers- en 
vervoersinfrastructuur)
.

Contract tussen Ministerie 
en NS uit 1995. 

Van 1995 tot 2010. Het contract is met 15 
jaar verlengd in 2010. 

Recht op overbouwing 
sporen en perrons bij 
stations.

Contract tussen Ministerie 
en NS uit 1995. 

Van 1995 tot 2015. 

Preferente positie van 
NS bij de ontwikkeling 
van vastgoed binnen 
en buiten de 
stationsomgeving.
Eerste recht op 
aankoop van gronden 
die niet meer gebruikt 
worden als RVVI. 
Buiten de 
stationsomgeving liep 
dit recht tot 2005. 

Contract tussen Ministerie 
en NS uit 1995. 

Recht voor steeds een periode van 10 jaar 
waarna beoordeling/evaluatie volgt om te 
bezien of recht blijft gehandhaafd. In 
2005 is dit recht verlengd tot 2015. 

Een belangrijk toetscriterium bij de beoordeling van deze contracten is of er synergie bestaat 
tussen de verleende rechten (te weten voor de ontwikkeling van stations en vastgoed) en de 
ontwikkeling van het reizigersvervoer. Belangrijke conclusie uit een in 2006 gehouden evaluatie is 
dat deze synergie daadwerkelijk lijkt te bestaan, dus dat de ontwikkelingen op stations hebben 
bijgedragen aan reizigersgroei en andersom. Deze evaluatiestudie concludeert echter ook dat een 
                                                          
18 Deze afspraken zijn vastgelegd in de “Overeenkomst Over de Wissel tussen markt en overheid” van 29 juni 
1995. 
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operationeel toetsingskader en een systematische monitoring ontbreken om een dergelijke 
synergie goed aan te tonen. 

Uit de evaluatie van de Spoorwegwet is overigens gebleken dat regionale vervoerders van mening 
waren dat NS onvoldoende meewerkte aan ontwikkelingen op regionale stations. In het 
kabinetstandpunt over deze evaluatie is toen afgesproken dat op stations waar NS niet komt, NS 
ruimte dient te creëren voor decentrale overheden om commerciële activiteiten op de stations te 
(laten) ontwikkelen. Dat lijkt ook logisch gezien het feit dat NS daar zelf geen treinen rijdt. 
Afspraken hierover worden gemaakt in een rapport dat samen met ProRail is opgesteld “Samen 
bouwen aan betere stations”. De inhoud van deze afspraken zijn op dit moment (augustus 2011) 
nog niet openbaar en onbekend. 

2.4 Samenvatting en aanbevelingen 
Kenmerken concessies 
De concessies voor het personenvervoer over het spoor hebben de volgende kenmerken: 

De concessies zijn geografisch geordend. Daarnaast bevat de concessie voor het hoofdrailnet 
indirecte verticale componenten, door de de facto koppeling met contracten voor de 
commerciële exploitatie van de railverkeers- en vervoersinfrastructuur. De concessie voor de 
regionale vervoerders bevat multimodale componenten door de koppeling met concessies 
voor andere vormen van openbaar vervoer.
De regionale overheden zijn verplicht de concessies openbaar aan te besteden, maar voor het 
hoofdrailnet hoeft dat niet. Er zijn geen economische argumenten bekend waarom het 
hoofdrailnet onderhands zou moeten worden aanbesteed en de regionale spoorlijnen door 
middel van openbare aanbestedingen. De looptijden van de concessies variëren van vijf tot 
vijftien jaar. 
De prijs van tweede klas kaartjes enkele reis is gereguleerd, de overige kaartjes niet. Regionale 
vervoerders zijn afhankelijk van NS omdat zij het NS kaartsysteem moeten gebruiken 
overeenkomstig het door NS gehanteerde tarief per kilometer. Op de HSL-Zuid geldt voor de 
exploitant (HSA) ook het NS tariefsysteem dat met een toeslag is opgehoogd, waarbij de 
exploitant vrij is zelf de hoogte van de opslag te bepalen. 
Een opvallend verschil tussen de concessie voor het hoofdrailnet en de concessies voor de 
regionale vervoerders is de mate van detail waarin de uitvoering van het vervoer wordt 
beschreven. De te leveren prestaties zijn bij het hoofdrailnet op hoofdlijnen en generieker 
geformuleerd dan bij de regionale concessies. 
Een ander opvallend verschil tussen de landelijke concessie en de regionale concessies is dat 
in het eerste geval de monitoring van de prestaties door de concessiehouder zelf wordt 
uitgevoerd, en in het tweede geval door (of in opdracht van) de concessieverlener. Daarbij 
komt dat de rapportage bij het hoofdrailnet eens per half jaar plaatsvindt op het niveau van het 
gehele netwerk, terwijl bij de regionale concessies de rapportage maandelijks plaatsvindt op 
het niveau van afzonderlijke lijnen. Hierdoor kan de prestatie van de regionale vervoerders veel 
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gedetailleerder worden gemeten waardoor klanten beter de betrouwbaarheid van de verbinding 
kunnen beoordelen. 
Naast de concessies voor het vervoer bestaan er contracten tussen de Staat der Nederlanden 
en de NS NV over de commerciële exploitatie van infrastructuur. De gedachte bij deze 
contracten is dat door de ontwikkeling van stations meer reizigers worden aangetrokken en er 
zogenoemde synergie ontstaat. Er is echter geen informatie beschikbaar waaruit blijkt in welke 
mate er daadwerkelijk synergie bestaat tussen deze contracten en de concessie voor het 
hoofdrailnet. Het is opvallend dat deze contracten vooruit lopen op een eventuele nieuwe 
concessie voor het hoofdrailnet. 

Aanbevelingen
Op grond van de beschrijving van de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende typen 
concessies komt de NMa tot een aantal aanbevelingen: 

Omdat ook bij het regionale vervoer waarschijnlijk synergievoordelen zijn te behalen door 
koppeling van de concessies aan rechten tot commerciële exploitatie van de infrastructuur, 
wordt aanbevolen de voor- en nadelen van een dergelijke koppeling te onderzoeken. Dit is 
inmiddels gebeurd in de rapportage “Samen bouwen aan betere stations”, maar deze 
rapportage is niet openbaar zodat niet beoordeeld kan worden hoe deze koppeling uitwerkt. 
Onderzoek is eveneens raadzaam naar de mogelijkheden om bij het hoofdrailnet ook de 
methode van openbare aanbesteding toe te passen, net zoals bij de regionale concessies 
gebeurt. Van openbare aanbesteding gaat immers meer competitieve druk uit dan van 
onderhandse contracten afhankelijk van het aantal partijen dat meedingt. 
Om de regionale vervoerders meer vrijheid te kunnen geven om zelf hun tarieven vast te 
stellen, is nader onderzoek nodig naar verfijning van het huidige landelijke kaartsysteem, 
waarbij de regionale vervoerders minder afhankelijk worden van NS, zodat regionale 
vervoerders mogelijk efficiëntere prijzen kunnen vragen. 
Om de concessiehouder van het hoofdrailnet scherper te prikkelen is het, met name bij een 
onderhandse gunning, raadzaam te overwegen om in de concessie gedetailleerdere, 
specifiekere en meetbare eisen over de te leveren prestaties op te nemen. Deze eisen zouden 
bijvoorbeeld niet alleen op het niveau van het hele netwerk, maar ook op lijnniveau 
geformuleerd moeten kunnen worden.
Omdat onafhankelijkheid bij de monitoring van de prestaties belangrijk is, is het raadzaam dat 
de periodieke monitoring van de prestaties op het hoofdrailnet door of in opdracht van de 
concessieverlener gebeurt door een onafhankelijke instelling, net zoals nu al bij de regionale 
concessies het geval is. De monitoring zou bovendien frequenter dan nu het geval is en op 
meer detailniveau moeten plaatsvinden. 
Tot slot vindt de NMa het verstandig dat nader onderzocht wordt, in welke mate er 
daadwerkelijk synergie bestaat tussen de concessies voor het spoorvervoer en de verleende 
rechten tot commerciële exploitatie van de rail- en verkeersinfrastructuur rondom het spoor. 
Een dergelijk onderzoek is van belang met het oog op een onderhandse gunning of openbare 
aanbesteding van het hoofdrailnet. Bovendien is het bij deze keuze van belang om meer zicht 
te krijgen op mogelijke bevoordeling van een vervoerder (NS) boven andere vervoerders die 
geen rechten tot commerciële exploitatie hebben verkregen. Het is de vraag of andere 
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kandidaten dan NS, die deze rechten bezit, wel een reële kans hebben bij eventuele 
aanbesteding van het hoofdrailnet. 
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3 Productieve efficiëntie van personenvervoer op het spoor 

3.1 Inleiding
Bij doelmatigheid gaat het om de mate waarin de vervoerders efficiënt opereren. Om de 
doelmatigheid te kunnen bepalen is informatie nodig over wat een efficiënte wijze van produceren 
is en in welke mate de vervoerders daarvan afwijken. Omdat deze informatie niet voorhanden is, 
richt de NMa zich in dit rapport op de productiviteit, dat wil zeggen op de ontwikkeling in de 
verhouding tussen ingezette middelen en de gerealiseerde output.19

In paragraaf 3.3 wordt ingegaan op de ontwikkeling van de productiviteit in de afgelopen jaren. In 
paragraaf 3.4 is de aandacht gericht op de wijze waarop de huidige concessies en andere 
contracten de vervoerders prikkelen om de productiviteit te vergroten. Paragraaf 3.5 sluit af met 
enkele conclusies. Het hoofdstuk start met een korte beschouwing over de mogelijkheden voor 
doelmatigheid in het spoorvervoer (paragraaf 3.2). 

3.2 Productiviteit van het spoorvervoer 
De mogelijkheden om doelmatiger te werken, worden mede bepaald door de structurele 
kenmerken van de sector. Deze structurele kenmerken zijn te typeren als dichtheidsvoordelen, 
netwerkexternaliteiten, schaalvoordelen, integratievoordelen en afhankelijkheid van 
netwerkinfrastructuur.

Personenvervoer per spoor kenmerkt zich door dichtheidsvoordelen (economies of density) en 
netwerkexternaliteiten. Alleen waar veel mensen wonen, heeft het vanuit economische 
overwegingen zin om treinverbindingen te exploiteren. De gemiddelde kosten van 
treinverbindingen gaan immers omlaag wanneer veel mensen gebruik kunnen maken van de trein. 
Andersom geldt dat hoe meer plaatsen op het netwerk zijn aangesloten, hoe aantrekkelijker het 
treinvervoer wordt; er zijn namelijk meer bestemmingen te bereiken. De wijze waarop het 
spoornetwerk is ingericht bepaalt dus in belangrijke mate de efficiëntie van het spoorvervoer.

Een ander belangrijk kenmerk van de markt voor personenvervoer per spoor is dat het aandeel 
verzonken kosten groot is ten opzichte van de variabele of marginale kosten per reiziger. Dit wijst 
dus op schaalvoordelen (economies of scale). Doordat investeringen in materieel hoog zijn en een 
lange afschrijftermijn kennen, is voor deze investeringen slechts op weinig momenten een 
goedkoper alternatief te introduceren. Het behalen van efficiëntieverbeteringen op materieel gaat 
hierdoor langzaam.

                                                          
19 Zie bijvoorbeeld Driessen, Lijesen en Mulder (2006) voor een analyse van de doelmatigheid in de 
spoorsector.
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Daartegenover staat dat alle vervoerders (met uitzondering van Connexxion) geacht kunnen 
worden voldoende inkoopmacht te hebben om schaalvoordelen te behalen, bijvoorbeeld bij de 
aanschaf van treinen en het verwerven van kapitaal. Ook bij de inkoop van energie kunnen 
schaalvoordelen worden behaald. Voor het kopen van elektriciteit kunnen vervoerders in Nederland 
gebruik maken van de tussenkomst van Vivens, een organisatie die door vervoerders is opgericht 
om schaalvoordeel te behalen bij de inkoop van elektriciteit voor de voeding van de bovenleiding 
van het gemengde net. Regionale vervoerders kunnen zo gebruik maken van het inkoopvoordeel 
dat NS behaalt bij haar contract met Essent.

Een vervoerder kan verder synergievoordelen (economies of scope) hebben als zij een 
geïntegreerde onderneming is, die actief is in meerdere markten. Deze voordelen kunnen 
bijvoorbeeld bestaan uit het realiseren van betere afstemming tussen verschillende diensten (zoals 
treinvervoer en aanvullend (bus)vervoer), of het voeren van gemeenschappelijke 
reclamecampagnes. Integratie kan overigens ook nadelen hebben, bijvoorbeeld doordat het bedrijf 
minder goed in staat is om steeds de goedkoopste toeleverancier te zoeken. 

3.3 Productiviteit in afgelopen jaren 
Bij de productiviteit gaat het om de vraag hoe groot de productie per eenheid ingezette middelen 
is. Een beeld van de productiviteit wordt verkregen door te kijken naar partiële 
productiviteitskengetallen (zie tabel 3.1). Door deze kengetallen aan elkaar te relateren, kan 
gekomen worden tot een decompositie van de productiviteitsontwikkeling (zie formule 1). 

R*Ar*Va*Tv*TKt*Ztk*Rz*OrnOpbrengste       (1) 

Tabel 3.1 Efficiëntiekengetallen 

Efficiëntiekengetal Betekenis Eenheid 
Opbrengsten per 
reizigerskilometer

Gemiddelde prijs per reizigerskilometer Or 

Reizigerskilometers per 
zitplaatskilometer

Gemiddeld aantal reizigers per zitplaats Rz 

Zitplaatsen per treinkilometer Benutting van de trein met zitplaatsen Ztk 
Treinkilometers per trein Benutting van de trein in termen van gerede 

kilometers
TKt

Aantal treinen per geïnvesteerd 
vermogen

Vermogen dat nodig is om een trein te laten 
rijden

Tv

Geïnvesteerd vermogen per FTE Verhouding tussen inzet van kapitaal en 
arbeid

Va

FTE per reizigerskilometer Aantal arbeidskrachten die nodig zijn om 
reizigers te vervoeren 

Ar

Aantal reizigerskilometers Totale vervoersprestatie van vervoerder R 
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In formule (1) staat dat de totale opbrengsten als een functie kunnen worden gezien van een groot 
aantal partiële productiviteitskengetallen. In het algemeen kun je zeggen dat de productiviteit van 
een vervoerder toeneemt als: 

hij hogere waarde (i.e. hogere prijs) per reizigerskilometer weet te genereren 
de zitplaatsen beter worden benut
treinen meer zitplaatsen hebben 
er meer staanplaatsen zijn  
treinen meer kilometers maken 
voor een zelfde hoeveelheid vermogen meer treinen kunnen worden aangeschaft 
er per trein minder arbeidskrachten nodig is, of andersom 
er minder arbeidskrachten nodig is om reizigers te vervoeren 
reizigers meer kilometers maken. 

In de onderstaande figuren is weergegeven hoe NS zich op elk van deze fronten heeft ontwikkeld.20

Uit figuur 3.1 (linkerzijde) blijkt dat de opbrengsten per reizigerskilometer vrij stabiel zijn gebleven, 
wat duidt op een constante (reële) prijs per vervoersprestatie die aan reizigers geleverd wordt. De 
kwaliteit van deze vervoersprestatie is verbeterd als gekeken wordt naar de beschikbaarheid van 
zitplaatsen (zie rechterzijde van figuur 3.1). 

Figuur 3.1 Opbrengst per reizigerskilometer en aantal reizigers per zitplaats, NS (2006/2009) 

Uit figuur 3.2 (linkerzijde) komt naar voren dat het aantal zitplaatsen per trein eveneens is 
toegenomen, wat duidt op een efficiëntere (ruimtelijke) benutting van treinen en/of op gemiddeld 
grotere treinen.21 Verder blijkt dat het aantal gereden kilometers per trein eveneens is toegenomen 
(zie rechterzijde van figuur 3.2). Al deze drie kengetallen duiden dus op een verhoging van de 
productiviteit: meer kilometers per trein en meer zitplaatsen per trein, waarvan de reizigers 
profiteren in de vorm van een grotere beschikbaarheid van zitplaatsen. 
                                                          
20 Alle financiële grootheden zijn hierbij uitgedrukt in euro’s van 2010.
21 Er is uiteraard een groot verschil tussen dal- en piekuren. In de spits is sprake van overbezetting, de vraag 
overtreft het aanbod (van Vuuren en Zwaneveld, 2010). Buiten de spits is er sprake van onderbezetting, het 
aanbod overtreft hier de vraag. De berekening laat het gemiddelde zien omdat er geen gedetailleerdere 
gegevens beschikbaar zijn.
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Figuur 3.2 Aantal zitplaatsen per trein en aantal treinkilometers per trein, NS (2006/2009) 

Hiertegenover staat echter dat de vermogenskosten per trein zijn toegenomen. Uit figuur 3.3 
(linkerzijde) blijkt immers dat het aantal treinen per eenheid geïnvesteerd vermogen is gedaald.

Figuur 3.3 Aantal treinen per geïnvesteerd vermogen en investeringen, NS (2006/2009) 

Deze daling komt deels voort uit vernieuwing van het treinenbestand, waardoor de activawaarde is 
gestegen. Deze vernieuwing blijkt uit de (relatief) sterke toename van de investeringen (zie 
rechterzijde van figuur 3.3). 

De investeringen hebben er ook toe geleid dat het bedrijf (NS) kapitaalintensiever is geworden. Uit 
figuur 3.4 (linkerzijde) blijkt immers dat per (fulltime) arbeidskracht de hoeveelheid geïnvesteerd 
vermogen is gestegen van ca. 300.000 euro in 2005 naar 330.000 euro in 2009. Tegelijkertijd zien 
we dat het aantal FTE per reizigerskilometer sinds 2006 is toegenomen, hoewel er de laatste jaren 
weer een daling is te zien (rechterzijde van figuur 3.4). Deze toename betekent dat er meer 
arbeidskrachten nodig zijn om een reiziger te vervoeren dan voorheen. In 2006 waren er 5,8 
(fulltime) medewerkers nodig om 10.000 reizigers 1000 kilometer te laten reizen, in 2009 waren er 
6,1 medewerkers nodig. Deze toename kan het gevolg zijn van het bieden van meer service bij 
informatie en/of meer controle. 
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Figuur 3.4 Geïnvesteerd vermogen per FTE en aantal FTE per reizigerskilometer, NS (2006/2009) 

Tot slot zijn de opbrengsten van de vervoerder in sterke mate bepaald door de toename in 
reizigerskilometers (zie figuur 3.5). De vervoersprestatie is dus toegenomen. 

Figuur 3.5 Aantal reizigerskilometers, NS (2006/2009) 

Al met al is de conclusie dat NS in de afgelopen jaren het materiaal productiever heeft ingezet, 
maar dat dit gepaard is gegaan met een vergelijkbare toename in de kosten, waardoor de 
winstgevendheid vrij stabiel is gebleven (zie figuur 3.6). 

Figuur 3.6 Rendement op geïnvesteerd vermogen van NS hoofdrailnet (2005/2010) 

Bron: jaarverslagen NS. 

Regionale vervoerders 
Voor het decentraal vervoer geldt dat er gemiddeld 48,6 reizigerskilometers worden gemaakt per 
treinkilometer in 2008 (KpVV, 2010). De bezetting verschilt uiteraard gedurende de spits en de 
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daluren significant. Er zijn bovendien grote verschillen tussen de verschillende regionale trajecten 
(zie tabel 3.2), zowel in bezettingsgraad als in ontwikkeling in de afgelopen jaren.

Tabel 3.2 Bezetting van regionale trajecten, 2006 en 2008 

Traject Huidige vervoerder Reizigerskilometers per 
ritkilometer 2008 

Index
t.o.v. 
2006

Groningen - Leeuwarden  Arriva 88,4 106,7 
Roermond - Nijmegen Veolia 67,2 92,9 
Zwolle - Kampen NS 63,7 109,7 
Zwolle - Emmen Arriva 59,9 101,3 
Arnhem - Winterswijk Syntus 59,2 95,4 
Rotterdam - Hoek v Holland NS 54,8 90,1 
Groningen - Nieuweschans Arriva 44,6 95,8 
Zutphen - Apeldoorn NS 43,7 77,7 
Groningen - Roodeschool Arriva 42,5 99,2 
Groningen - Delfzijl Arriva 39,6 111,6 
Zutphen - Winterswijk Syntus 38,9 112,5 
Leeuwarden - Stavoren Arriva 38,3 100,6 
Zutphen - Oldenzaal Syntus 36,3 104,4 
Leeuwarden - Harlingen Haven Arriva 35,8 117,3 
Maastricht - Kerkrade Veolia 35,3 64,1 
Dordrecht - Geldermalsen Arriva 34,4 74,1 
Ede-Wageningen - Amersfoort  Connexxion 34,2 66,4 
Gouda - Alphen NS 30,6 89,4 
Tiel - Arnhem  Syntus 27,1 96,1 
Almelo - Mariënberg  Syntus i.o.v Connexxion 10,7 58,7 
Bron: Kennisplatform Verkeer en Vervoer (2010). 

3.4 Prikkels
In monopolistische markten zonder regulering bestaan geen sterke prikkels om kostenefficiënt 
werken: de monopolist wordt immers niet ‘scherp gehouden’ door concurrenten. Het is voor een 
monopolist eenvoudiger om de prijzen te verhogen (tot het winstmaximaliserende niveau) dan om 
de kosten te minimaliseren. Wanneer de monopolist echter onderworpen is aan prijsregulering, 
dan bestaat deze mogelijkheid mogelijk niet.22 Doordat de tarieven van de vervoerders zijn 
geplafonneerd, terwijl de vervoerders de voordelen van efficiëntieverbeteringen mogen behouden, 
                                                          
22 Dit laatste is afhankelijk van het karakter van de prijsregulering. Is er sprake van cost-plus of rate-of-return 
regulering dan heeft de monopolist nog steeds weinig prikkels tot verbetering van de efficiëntie. In het geval 
van een vorm van price-cap regulering zijn die prikkels sterk. 
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mag verwacht worden dat de vervoerders vrij sterke prikkels ervaren om zo efficiënt mogelijk te 
opereren.23

Het tariefplafond dat geldt voor NS voor het tweede klas kaartje (en bijzondere kaartsoorten) geldt 
ook voor de regionale vervoerders. Dit plafond prikkelt hen om zo kostenefficiënt mogelijk te 
werken bij het aanbieden van tweede klas reizen. Hiernaast geldt dat inefficiënties slechts beperkt 
kunnen worden opgevangen met inkomsten uit andere vervoerbewijzen.24

Bij de meeste regionale concessies is er nog een extra prikkel tot doelmatigheid. De concessies 
worden hier namelijk gegund via openbare aanbesteding. Doordat op het moment van gunning 
daadwerkelijke mededinging plaatsvindt, worden zij meteen geprikkeld om een kostenefficiënt bod 
uit te brengen.

Verder is het zo dat de regionale concessiehouders dochters zijn van grotere ondernemingen die 
allen in meer of mindere mate een winstoogmerk hebben. Hierdoor worden zij binnen hun 
concernrelatie geprikkeld om kostenefficiënt te werken, Arriva25 en Veolia zijn dochters van 
ondernemingen die op hun bedrijfsresultaat worden afgerekend. De overheid heeft thans nog een 
minderheidsbelang van 30 procent in Connexxion. Voor Syntus geldt het bovenstaande in mindere 
mate, nu deze onderneming onderdeel uitmaakt van het NS-concern en niet helder is wat de 
afspraken zijn tussen moeder- en dochteronderneming over het bedrijfsresultaat. 

Overigens geldt dat het streven naar kostenminimalisatie (of winstmaximalisatie) is begrensd door 
de voorwaarden waaraan de vervoerders moeten voldoen. Deze voorwaarden zijn in de concessies 
en andere contracten geformuleerd.26 Veel regionale concessies bevatten tot op heden bijvoorbeeld 
de verplichting om nieuw materieel in te zetten waardoor niet bespaard kan worden door aanschaf 
van tweedehands treinen.27 Enkele concessies bevatten de verplichting om zoveel mogelijk ‘light 
train’-voertuigen te gebruiken. Dit materieel is goedkoper in exploitatie omdat het minder energie 
verbruikt. Daarnaast geldt specifiek voor regionale vervoerders dat zij voor de inkoop van bepaalde 
                                                          
23 Het is voor de vervoerders niet mogelijk om de (meeste) kostenverhogingen door te berekenen aan reizigers 
met tweede klas kaartjes (en de OV-studentenkaart). De NS kan een eventuele kostenstijging wel 
doorberekenen in andere tarieven, zoals het eerste klas kaartje.  
24 Syntus biedt geen eerste klasse aan en bij Arriva ontbreekt een eerste klasse op het traject Dordrecht-
Geldermalsen.
25 Arriva is per 27 augustus 2010 overgenomen door het Duitse staatsbedrijf Deutsche Bahn AG. 
26 De concessies bevatten bijvoorbeeld bepalingen omtrent minimumbedieningsniveaus (zie hoofdstuk 2). 
Hierdoor zijn geen besparingen te realiseren door minder treinen in te zetten op tijden dat de treinen relatief 
slecht bezet zijn. Sterker nog: de meeste regionale concessies bevatten malus-bepalingen die ook van 
toepassing zijn op treinbewegingen in de daluren. Ook zijn de stations die moeten worden bediend bepaald.
Voor alle concessies geldt ook dat het personeel van de vorige concessiehouder moet worden overgenomen 
door een nieuwe concessiehouder waardoor het realiseren van besparingen op personeel slechts beperkt 
mogelijk is. 
27 Voor tweedehands treinen is slechts een beperkte markt.
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voorzieningen afhankelijk zijn van NS en geen efficiëntievoordelen kunnen behalen op een (groot) 
aantal kostenposten. Deze transacties tussen vervoerders en de mate van (allocatieve) efficiëntie 
staan uitgewerkt in paragraaf 4.5. 

Ten aanzien van NS hebben regionale vervoerders het nadeel dat zij niet dezelfde integratie van 
verschillende activiteiten kunnen realiseren. NS bezit meerdere exclusieve rechten die synergetisch 
met personenvervoer per spoor zijn, zoals in hoofdstuk 2 genoemde exclusieve commerciële 
exploitatie van stations en exclusieve rechten voor de exploitatie en realisatie van vastgoed rond 
stations.

3.5 Conclusies en aanbevelingen 
Door de structurele kenmerken van de vervoersbedrijven zijn op korte termijn de mogelijkheden tot 
vergroten van de efficiëntie beperkt. De kenmerken hebben vooral te maken met het grote aandeel 
van vaste kosten, met name bij de infrastructuur, maar ook bij het materieel van vervoerders. 
Daarnaast hebben deze kenmerken betrekking op hoe de verticale en horizontale organisatie is 
geregeld en hoe daar mogelijke efficiency voordelen zijn te behalen.

Uit een (eenvoudige) partiële analyse van de productiviteit van het vervoer over het hoofdrailnet 
lijkt de productieve inzet van het materiaal in de afgelopen jaren te zijn verbeterd. Dit is wel 
gepaard gegaan met een toename van kosten (m.n. vermogensbeslag), waardoor de rentabiliteit 
van het vervoer per saldo ongeveer gelijk is gebleven. Wel is daarmee een grotere vervoersprestatie 
geleverd, zowel in absolute zin uitgedrukt in aantal reizigerskilometers, als in de zin van de 
kwaliteit van het vervoer, gemeten via het aantal beschikbare zitplaatsen voor reizigers.  
De verbetering van de productiviteit bij de vervoerders zal waarschijnlijk samenhangen met de 
doelmatigheidsprikkels die in de bestaande concessies zijn opgenomen. De concessies en andere 
contracten waaraan de vervoerders onderworpen zijn, geven hen immers een prikkel om de 
efficiëntie te vergroten.

Om de prikkels voor doelmatigheid in het personenvervoer over het spoor verder te verbeteren 
moet de afhankelijkheid van de regionale vervoerders van de NS als enige leverancier op diverse 
punten veranderen. 
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4 Allocatieve efficiëntie van personenvervoer op het spoor 

4.1 Inleiding
Met allocatieve efficiëntie wordt gedoeld op de mate waarin productiemiddelen of producten op 
een efficiënte manier over alternatieve gebruiksmogelijkheden worden aangewend. Voor het 
personenvervoer over het spoor gaat het hier om de vraag in hoeverre sprake is van allocatieve 
efficiëntie bij de huidige concessiemechanismen van onderhandse gunning en aanbesteding. Om 
dit te kunnen bepalen worden allereerst de prijzen voor treintickets geanalyseerd (paragraaf 4.2). 
Daarna wordt ingegaan op de mate van transparantie van actuele reisinformatie waarmee reizigers 
efficiënte beslissingen kunnen nemen (paragraaf 4.3). Vervolgens worden de winsten geanalyseerd 
om te bepalen in hoeverre treinreizigers (en belastingbetalers) meer betalen voor de spoordiensten 
dan nodig is om alle kosten te dekken (paragraaf 4.4). Tot slot wordt ingegaan op de mate van 
efficiëntie van de transacties tussen verschillende vervoerders (paragraaf 4.5). 

4.2 Prijzen
Bij het bepalen van de allocatieve efficiëntie gaat het om de verhouding tussen de prijzen en de 
marginale kosten. Prijzen ondersteunen een efficiënte allocatie als ze niet lager of hoger zijn dan de 
marginale kosten. Omdat vervoerders op het spoor te maken hebben met omvangrijke vaste 
kosten, zal de gemiddelde prijs (i.e. vergoeding) ruim boven de marginale kosten moeten liggen 
om geen verlies te maken. In dit geval zijn Ramsey prijzen het beste alternatief voor het bepalen 
van efficiënte prijzen (‘second-best pricing’).28 Ramsey prijzen leiden tot maximale welvaart onder 
de voorwaarde dat het bedrijf, in dit geval de vervoerder, geen verlies maakt. Om de werkelijke 
prijzen te vergelijken met de Ramsey prijzen, kan de zogenaamde Ramsey coëfficiënt worden 
berekend (zie tekstkader). Om deze coëfficiënt te berekenen is informatie nodig over de werkelijke 
prijzen, marginale kosten en prijselasticiteiten van de vraag.

Gemiddelde prijs per treinkilometer 
De prijzen worden uitgedrukt als de gemiddelde prijs per treinkilometer.29 In figuur 4.1 staan de 
prijzen per treinkilometer voor de verschillende ticketsoorten weergegeven. 

                                                          
28 Ramsey (1927) ontwikkelde zijn methode voor het bepalen van de beste combinatie van belastingen met zo 
min mogelijk welvaartsverlies. Baumol en Bradford (1970) toonden aan dat het principe van Ramsey direct 
toepasbaar is voor het bepalen van prijzen voor ondernemingen met verschillende producten en relatief hoge 
vaste kosten, zoals natuurlijke monopolies. Voor deze ondernemingen is ‘first best pricing’ (waarbij p = mk ) 
niet haalbaar en is ‘Ramsey pricing’ volgens Baumol en Bradford het beste alternatief. 
29 Zie bijlage 1 voor de prijzen per traject.
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Figuur 4.1 Gemiddelde prijs in euro per treinkilometer per ticketsoort 

Bron: ns.nl (2011), netverklaring ProRail (2011), bewerking NMa. 

De gemiddelde afstand die reizigers afleggen is 46 kilometer per treinreis. Uit figuur 4.1 volgt dat 
de gemiddelde prijs per treinkilometer op het landelijke net voor een tweede klas ticket voltarief 
0,17 euro is, voor een tweede klas ticket met korting 0,10 euro, eerste klas ticket voltarief 0,28 euro 
en eerste klas ticket met korting 0,17 euro. De prijs van een tweede klas ticket voltarief heeft 
hetzelfde verloop als een eerste klas ticket met korting. De gemiddelde afstand die reizigers met 
regionaal treinvervoer afleggen zal korter zijn vanwege de kortere afstand van deze lijnen. Hierdoor 
zijn de gemiddelde prijzen per treinkilometer op het regionale net ongeveer 0,04 tot 0,07 euro 
hoger.

Ramsey prijzen en coëfficiënten 
Ramsey coëfficiënten (a) volgen uit berekeningen met de werkelijke prijs (p), marginale kosten 
(mk) en prijselasticiteit (e): (p – mk ) / p =  a / e 
De formule laat zien dat hoe hoger de prijselasticiteit, hoe lager de mark-up, die gelijk is aan 
(p – mk) / p. Een Ramsey coëfficiënt van 0 betekent dat de prijzen competitief zijn; de prijs is dan 
gelijk aan de marginale kosten. Indien de waarde richting 0 gaat, wordt een steeds kleiner deel van 
de vaste kosten door de reiziger betaald.
Een waarde van 1 geeft aan dat de prijzen voor de onderneming winstmaximaliserend zijn. Dit 
worden ook wel monopolistische prijzen genoemd. Hoe meer de waarde richting 1 gaat, hoe groter 
het deel van de vaste kosten en winsten dat door reizigers wordt betaald. Indien de Ramsey 
coëfficiënt groter is dan 1, betekent dit dat de prijs hoger is dan de winstmaximaliserende prijs. De 
onderneming loopt met een dergelijke prijs winsten mis als gevolg van een sterk afgenomen vraag 
en dus een lagere omzet. 
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Marginale kosten per zitplaatskilometer 
De marginale kosten van personenvervoer per spoor verschillen voor spits- en daluren. De 
marginale kosten zijn tijdens de spitsuren hoger dan tijdens de daluren. De verklaring hiervoor is 
dat tijdens de spits de maximale capaciteit van een trein al (bijna) bereikt is. Voor één extra reiziger 
(per treinkilometer), is dan mogelijk een extra zitplaats of treinstel nodig. Verder zijn in de spits de 
kosten voor energie en slijtage hoger.30 Figuur 4.2 geeft uitkomsten van onderzoek naar marginale 
kosten van een personenvervoerder per spoor weer. 

Figuur 4.2 Marginale kosten per zitplaatskilometer (in euro’s) 

Bron: MuConsult in Van Vuuren (2002), bewerking NMa.

Bij deze marginale kosten wordt door MuConsult in Van Vuuren (2002) verondersteld dat treinen 
in de spits hun maximale capaciteit al hebben bereikt. Voor één extra reiziger (voor één 
zitplaatskilometer) is dan een extra zitplaats nodig (minimum) of een extra treinstel (maximum). In 
de daluren wordt verondersteld dat de trein zijn maximale capaciteit nog niet heeft bereikt. De 
marginale kosten voor één extra passagier zijn dan zeer laag (minimum). In het uiterste geval moet 
tijdens de daluren toch een extra zitplaats worden gecreëerd (maximum). 

De hoeveelheid onderzoek naar marginale kosten per zitplaatskilometer van vervoerders is beperkt 
en daarom worden de minima en maxima uit figuur 4.2 als hoekstenen gebruikt bij de 
berekeningen van Ramsey coëfficiënten. Uitgaande van een verdeling van 45 procent reizigers in de 
spits en 55 procent in daluren31 is het gemiddelde van de marginale kosten uit bijlage 1 0,048 euro 
                                                          
30 Een treinstel heeft bij benadering een gewicht van 25 ton en een maximale capaciteit van 100 personen met 
een gemiddeld gewicht 78 kilo per persoon. Een treinstel met maximaal benutte capaciteit is bij benadering 24 
procent zwaarder dan een leeg treinstel. Dit heeft merkbare gevolgen voor bijvoorbeeld energieverbruik en 
slijtage.
31 Percentages afkomstig van ns.nl. 
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per zitplaatskilometer. Een berekening van de gemiddelde (economische) kosten van NS over de 
afgelopen jaren laat zien dat de gemiddelde kosten per zitplaatskilometer oploopt tot 0,050 euro in 
2010 (zie bijlage 1). Deze gemiddelde kosten van NS voor het hoofdrailnet zijn enigszins hoger dan 
de gemiddelde marginale kosten uit eerder onderzoek. In figuur 4.3 zijn deze kosten schematisch 
weergegeven. Deze figuur toont dat bij de hoeveelheid producten die de NS aanbiedt, de 
gemiddelde kosten hoger liggen dan de marginale kosten. Door de vaste kosten in de 
productiefunctie van de NS en de omvang van de vervoersvraag is het kennelijk niet mogelijk om 
op de optimale schaalgrootte te produceren. Voor de prijszetting betekent dit dat de prijzen 
(gemiddeld) boven de marginale kosten moeten liggen om alle kosten te kunnen dekken. 

Figuur 4.3 Kostenfuncties in het geval van ‘economies of scale’ en positie van NS 

Prijselasticiteit
Ook de prijselasticiteit van de vraag verschilt per tijdvak. In de spitsuren is de prijselasticiteit 
aanzienlijk lager dan in de daluren. De personen die vooral reizen tijdens de spitsuren, zoals 
forenzen en studenten, hebben vaak geen keuze qua vervoermiddel en/of tijdstip van reizen. 
Onderzoek van Van Vuuren en Rietveld (2002) laat zien dat er tijdens de daluren een 
prijselasticiteit is van -1,37. De elasticiteit in de spitsuren is ongeveer twee keer zo laag en wordt 
geschat op -0,68 (Van der Waard in Van Vuuren, 2002). Aangezien het aantal onderzoeken naar de 
prijselasticiteit beperkt is, wordt bij de berekening van de Ramsey prijzen een marge voor 
prijselasticiteiten gehanteerd van -1,25 tot en met -1,5 voor de daluren en -0,5 tot en met -1,0 voor 
de spits. 

Ramsey coëfficiënt 
Voor de tweede klas tickets met korting, tweede klas tickets voltarief, eerste klas tickets met korting 
en eerste klas tickets zijn de Ramsey coëfficiënten berekend (zie bijlage 1). In figuur 4.4 staat de 
spreiding van deze coëfficiënten voor verschillende prijselasticiteiten en marginale kosten per 
ticketsoort weergegeven. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de spitsuren (linkerzijde) en de 
daluren (rechterzijde). Aangezien de kilometerprijzen voor eerste klas korting en tweede klas 
voltarief nagenoeg identiek zijn, worden zij als één categorie meegenomen.
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Figuur 4.4 Ramsey coëfficiënten per ticketsoort 

Berekeningen van Ramsey coëfficiënten (zie bijlage 1) laten zien dat in de spits (linkerzijde van 
figuur 4.4) de Ramsey coëfficiënten voor eerste klas tickets voltarief (1e KV) tussen 
winstmaximaliserende en competitieve waarden in liggen. Ramsey coëfficiënten voor eerste klas 
tickets met korting en tweede klas tickets voltarief (1e KK en 2e KV) en tweede klas tickets met 
korting (2e KK) gaan in de spits richting een waarde van nul. Dit betekent dat deze prijzen 
competitieve prijzen benaderen. Voor tweede klas tickets met korting (2e KK) in de spits zijn zelfs 
Ramsey coëfficiënten kleiner dan nul te zien. Dit betekent dat de prijzen hier lager lijken te zijn dan 
de marginale kosten. 

Voor de daluren (rechterzijde van figuur 4.4) ligt de spreiding van Ramsey coëfficiënten voor eerste 
klas tickets voltarief (1e KV) boven een waarde van 1. Dit betekent dat de prijzen noch competitief, 
noch winstmaximaliserend zijn. Een prijsverlaging van deze tickets in de daluren zal leiden tot een 
toename van het aantal reizigers en tot een verhoging van de winst voor vervoerders. De prijzen 
voor eerste klas tickets met korting en tweede klas tickets voltarief (1e KK en 2e KV) en tweede klas 
tickets met korting (2e KK) gaan in de daluren richting een waarde van 1, maar een aanzienlijk deel 
van de spreiding ligt boven winstmaximaliserende prijzen.

De berekeningen van Ramsey prijzen laten zien dat de prijzen voor tweede klas tickets met korting 
in de avondspits mogelijk kunnen worden verhoogd om het verlies te beperken (als de prijzen 
daadwerkelijk lager dan de marginale kosten) en daarmee inefficiënties in de allocaties te 
verminderen. Voor de eerste klas tickets in de daluren geldt dat de prijzen volgens deze 
berekeningen omlaag moeten, om zowel het consumentsurplus als de winst voor de vervoerder te 
verhogen (door de hogere omzet). Mogelijk zouden de prijzen voor eerste klas tickets met korting 
en tweede klas tickets voltarief (1e KK en 2e KV) en tweede klas tickets met korting (2e KK) in de 
daluren ook kunnen worden verlaagd om dezelfde reden.32

                                                          
32 Deze conclusie komt overeen met Van Vuuren en Zwaneveld (2010). Zonder een onderscheid te maken naar 
eerste klas en tweede klas tickets tonen zij aan dat de ticketprijzen in de daluren moeten worden verlaagd, 
zodat NS meer reizigers in de daluren kan vervoeren en (dure) uitbreiding van capaciteit in de spits niet nodig 
is.
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Ruimte voor prijsaanpassingen NS vanuit concessiemechanisme 
NS is in haar prijszetting voor een deel van haar producten afhankelijk van de tariefrichtlijnen van 
de overheid (zie hoofdstuk 2). De overheid heeft in de concessie voor de periode 2011 tot en met 
2014 richtlijnen voor enkele reizen voltarief tweede klas opgesteld. De prijzen van overige 
producten die NS aanbiedt, zijn vrijgelaten. Wijzigingen in de prijs van ‘beschermde kaartsoorten’ 
mogen volgens de richtlijnen maximaal toenemen met de hoogte van de consumentenprijsindex 
(CPI) en de toename van de gebruiksvergoeding voor zover deze stijging uitgaat boven de CPI. 

De prijs kan onder alle omstandigheden vrijwillig door NS naar beneden worden aangepast. Een 
verplichte prijsvermindering vindt plaats als de gebruiksvergoeding van ProRail, die rechtstreeks uit 
de exploitatie van de treindienst voortvloeit, afneemt. Zodoende is het volgens het huidige 
concessiemechanisme mogelijk de prijzen aan te passen, zodat deze economisch gezien efficiënter 
worden, met uitzondering van ophoging van de enkele reizen tweede klas voltarief kaarten. 

Ruimte voor prijsaanpassingen regionale vervoerders vanuit concessiemechanisme 
Voor de regionale vervoerders geldt volgens de concessiebeschikking dat “het openbaar vervoer in 
beginsel plaatsvindt op grond van het NS kaart- en tariefsysteem”. Als de regionale vervoerder de 
tarieven wil aanpassen, moet dit in overleg met de concessieverlener. Wanneer de 
concessieverlener de tarieven wil wijzigen, moet dit in overleg met de regionale vervoerder. 
Kortom, de regionale vervoerder heeft niet zelfstandig de mogelijkheid haar tarieven economisch 
efficiënter te maken. 

4.3 Transparantie
Een veel gehoorde klacht van reizigers gaat over de kwaliteit van actuele reisinformatie. Als de 
informatie niet goed of onduidelijk is, nemen reizigers een voor hen nadelige beslissing. Vanuit 
allocatieve efficiëntie is het de vraag in hoeverre dit door het concessiemechanisme veroorzaakt 
wordt. Om deze vraag te beantwoorden is informatie nodig over reisinformatiesystemen, de baten 
van het vergroten van transparantie van actuele reisinformatie en de kosten voor het vergroten van 
transparantie van actuele reisinformatie. 

Reisinformatie
NS biedt actuele reisinformatie aan via haar websites: ns.nl en mobiel.ns.nl. Via deze websites 
kunnen reizigers voor vertrek en tijdens de reis actuele reisinformatie raadplegen. De grotere 
stations bieden borden en omroepberichten via InfoPlus aan waarmee zij informeren over de 
laatste stand van zaken op het gebied van reisinformatie. 

Niet alle regionale vervoerders bieden actuele reisinformatie aan via hun websites. Regionale 
vervoerders experimenteren met actuele reisinformatie via sms en Twitter. Via de websites van NS 
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is ook actuele reisinformatie beschikbaar over het vervoer op de regionale spoorlijnen.33 Op een 
aantal regionale stations ontbreekt het aan borden met actuele reisinformatie en omroepberichten 
van goede kwaliteit. 

Kosten reizigers 
In de volgende situaties maken reizigers mogelijk kosten vanwege onvolledige transparantie van 
actuele reisinformatie: 

onvoldoende transparantie bij eerste keer gebruik van actuele reisinformatie (zoekkosten) 
onvoldoende beschikbaarheid van actuele reisinformatie voor vertrek: 

- te vroeg vertrekken 
- niet mogelijkheid om vertrek uit te stellen en tijd nuttig te besteden 

onvoldoende beschikbaarheid van actuele reisinformatie onderweg: 
- wachttijd niet nuttig kunnen gebruiken 
- niet snelste reis kiezen 
- onnodig wachten bij verstoringen 

Voor reizigers van NS geldt dat zij voornamelijk te maken hebben met onvolledige actuele 
reisinformatie in geval van verstoringen. Dit leidt voor hen tot onzekerheid en inefficiënte keuzes. 
Door de aanwezigheid van websites met actuele reisinformatie, borden op stations en 
omroepberichten lijken treinreizigers in niet-verstoorde situaties voldoende actuele reisinformatie 
te hebben voor vertrek en tijdens de reis. Wel gelden zoekkosten voor reizigers die voor de eerste 
keer gebruik maken van de websites met actuele reisinformatie. Dit zijn echter onvermijdelijke 
kosten, omdat deze kosten niet worden veroorzaakt door de complexiteit van de websites en 
zodoende geen beter alternatief beschikbaar lijkt te zijn. 

Opbrengsten transparantie 
Het Kennisinstituut voor Mobiliteit (2009) maakt een schatting voor mogelijke reistijdbesparingen 
als gevolg van actuele reisinformatie bij verstoringen. Terecht wordt opgemerkt dat actuele 
reisinformatie het aantal en de duur van verstoringen niet vermindert, maar dat een deel van de 
reistijd kan worden bespaard wanneer men beschikt over actuele reisinformatie. Als de 
vertragingstijd van de treinreis hierdoor met 10 procent kan worden gereduceerd, blijken er kosten 
van circa 19 miljoen euro per jaar bespaard te kunnen worden. 

Op basis van de cijfers uit tabel 4.1 kan ook een schatting worden gemaakt van de kosten die 
bespaard kunnen worden door het aanbieden van actuele reisinformatie. 

                                                          
33 Levering van actuele reisinformatie aan een nationale databank (9292, NDOV) is verplicht gesteld in 
concessies vanaf 2010. Deze databank met actuele reisinformatie van alle vervoerders is op dit moment nog in 
oprichting.
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Tabel 4.1 Vertraging van treinen in 2007 

Gepland <5 5 - 15 
min

15 - 30 
min

>30
min

niet
gereden

Gemiddelde vertraging (min.) 0 2,5 10 25 60 60
Aantal vertraagde reizigerstreinen (per 
dag) 3562 326

0 200 42 7 57
Bron: ProRail in Mobiliteitsbalans 2008. 

Wederom is het een gegeven dat de vertragingstijd van treinen niet afneemt door het aanbieden 
van actuele reisinformatie. Het is aannemelijk dat een effectieve tijdsbesteding of het vinden van 
alternatief vervoer slechts mogelijk is bij aanzienlijke vertragingen, zoals vertragingstijd van langer 
dan een half uur of in het geval van uitgevallen treinen waarbij de gemiddelde vertraging één uur 
bedraagt. De meeste vertragingen vinden in de spits plaats.34 Er wordt aangenomen dat actuele 
reisinformatie in 10 procent van de vertragingsgevallen afwezig of verstoord is. Mogelijk kan de 
helft van de vertragingstijd worden vermeden door actuele reisinformatie door het nemen van een 
andere trein of vervoersmiddel of nuttige besteding van tijd. De maximale reistijdwaardering (‘value 
of time’) van reizigers is 18,78 euro per uur (CPB, 2005).35 Actuele reisinformatie levert op basis van 
de bovenstaande assumpties een kostenbesparing op van 6,5 miljoen euro per jaar.36

Kosten vergroten transparantie 
Ondanks de huidige actuele reisinformatiesystemen waren er na de grote verstoringen door het 
winterweer in december 2010 en de brand in de verkeersleidingspost in Utrecht in november 2010 
veel klachten over slechte informatievoorziening. Discussie ontstond over de samenwerking tussen 
ProRail en NS op het gebied van reisinformatie. De president-directeur van NS gaf daarbij aan 
bereid te zijn nog “enkele tientallen miljoenen” euro in de verbetering van reisinformatie te willen 
steken.37

Prikkels voor vergroten transparantie 
Mogelijk hebben vervoerders geen baat bij het verbeteren van actuele reisinformatie. In dat geval is 
sprake van split incentives. Uit onderzoeken blijkt dat verbetering van actuele reisinformatie slechts 
in beperkte mate leidt tot het aantrekken van nieuwe reizigers of het toenemen van het aantal 
reizen van bestaande reizigers. Daarnaast leidt een toename van het treingebruik niet bij alle 
concessies tot een beloning. Ook een verbetering van de klanttevredenheid door betere actuele 

                                                          
34 Het gemiddeld aantal reizigers per trein is volgens het jaarverslag van NS (2010) 138. In de spits ligt dit 
aantal een stuk hoger en gaan we hier uit van 300 reizigers per trein. 
35 De maximale reistijdwaardering uit CPB (2005) is geïndexeerd naar prijspeil 2010. 
36 Indien het mogelijk is dat in 5 procent van de gevallen actuele reisinformatie verbeterd kan worden zodat 
transparantie voor de reiziger wordt geboden levert dit een kostenbesparing van 3,2 miljoen euro op. Een 
verbetering van 25 procent leidt tot een kostenbesparing van 16 miljoen euro.
37 Reactie Bert Meerstadt na problemen met sneeuwval in december 2010 (NRC Handelsblad, 28 december 
2010). 
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reisinformatie leidt niet vanzelfsprekend tot een beloning. Tot slot kunnen vervoerders mogelijk 
niet hun tarieven verhogen als gevolg van een dergelijke kwaliteitsverbetering (KiM, 2009). 

KiM (2009) wijst daarnaast nog op andere redenen voor vervoerders om niet uit zichzelf actuele 
reisinformatie te verbeteren. Een reden om geen initiatief te nemen om actuele reisinformatie te 
verbeteren kan zijn dat zij dan mogelijk subsidie voor ontwikkeling van actuele reisinformatie 
mislopen. Een andere reden kan zijn dat actuele reisinformatie als monitoringinstrument voor 
concessieverleners kan dienen en zodoende slecht presterende vervoerders kan identificeren. 
Verder geeft actuele reisinformatie wellicht de mogelijkheid om prestaties van vervoerders met 
andere modaliteiten te vergelijken met het risico dat relatief slechtere prestaties van vervoerders 
aan het licht komen. Tot slot kan actuele reisinformatie ertoe leiden dat de vervoerder grote 
publieksstromen niet meer goed kan sturen. Dit kan problemen opleveren met betrekking tot 
veilligheid (KiM, 2009). 

Concessiemechanisme NS 
NS ervaart prikkels om actuele reisinformatie te verbeteren doordat zij eventuele extra omzet mag 
behouden. Bovendien wordt NS volgens de afspraken in de concessie en het jaarlijkse vervoerplan 
afgerekend op de klanttevredenheid van de reiziger. Indien de klanttevredenheid ondermaats is, 
kunnen boetes van de concessieverlener volgen. 

Zoals eerder is beschreven, heeft NS de mogelijkheid om een groot deel van haar tarieven 
vrijblijvend te verhogen, met uitzondering van het tarief voor enkele reizen voltarief tweede klas. 
Zodoende kan NS de kosten van kwaliteitsverbetering doorberekenen aan haar klanten. NS loopt 
met het aanbieden van actuele reisinformatie niet het risico van ongewilde monitoring door derden 
doordat NS de enige is die de hiervoor relevante informatie van ProRail ontvangt. De prikkels die 
NS heeft om actuele reisinformatie aan te bieden sporen met de feiten: dat NS actuele 
reisinformatie aanbiedt en bereid is dit verder te verbeteren. 

Concessiemechanismen regionale vervoerders 
Bij regionale vervoerders verschillen de prikkels om actuele reisinformatie aan te bieden en te 
verbeteren. Een toename van het aantal reizigers en reizen leidt niet bij alle concessies tot een 
beloning. Bij aanbestedingen van regionaal openbaar vervoer wordt regelmatig gewerkt met 
zogenaamde kostencontracten of brutocontracten. De vergoeding voor de vervoerder heeft dan de 
vorm van een ‘lump sum’ per jaar. Hierbij wordt de vervoerder niet geprikkeld om tijdens de 
concessieperiode meer omzet te genereren. Bij een aantal regionale concessies wordt de 
exploitatiebijdrage per jaar vastgesteld in de vorm van een bijdrage per reizigerskilometer. Dit 
prikkelt de vervoerders wel om extra reizigers aan te trekken. 

Verbetering van klanttevredenheid over de regionale vervoerders leidt niet in alle gevallen tot een 
beloning. Zoals eerder beschreven zijn de tarieven van regionale vervoerders gelijkgesteld aan de 
tarieven van NS. Aanpassing van de tarieven voor het regionale vervoer kan slechts na 
overeenstemming met de concessieverlener. Regionale vervoerders kunnen zodoende niet 
ongehinderd hun tarieven verhogen na een kwaliteitsverbetering door het aanbieden of verbeteren 
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van actuele reisinformatie. Al met al zijn de prikkels voor regionale vervoerders vanuit hun 
concessies en wet- en regelgeving om actuele reisinformatie aan te bieden beperkter dan voor NS. 
In de praktijk is zichtbaar dat regionale vervoerders wel initiatieven nemen om actuele 
reisinformatie aan te bieden en te verbeteren, maar dat dit gebeurt via meer eenvoudige middelen 
met beperkte kosten. 

4.4 Winsten
Voor de beoordeling van de allocatieve efficiëntie is het ook van belang om te bepalen in hoeverre 
reizigers (en belastingbetalers) gezamenlijk meer betalen dan nodig is ter dekking van de kosten 
van de vervoerders.38 Hierbij gaat om de hoogte van de integrale (boekhoudkundige) winst ten 
opzichte van het geïnvesteerd vermogen. Deze verhouding wordt afgezet tegen een marktconforme 
winst. Op deze manier worden eventuele overwinsten van vervoerders zichtbaar. 

Winst NS 
Tabel 4.2 geeft inzicht in de kerncijfers van NS voor het hoofdrailnet voor de jaren 2005 tot en met 
2010. NS heeft in de jaren 2005 tot en met 2010 een fluctuerend bedrijfsresultaat. De totale activa 
van NS voor het hoofdrailnet laat een afnemende groei zien. Het percentage winst over het 
geïnvesteerd vermogen varieert van 4 procent tot 8 procent. Deze percentages kunnen globaal 
gezien worden als een marktconform rendement.39 Indien de winst over geïnvesteerd vermogen 
structureel hoger zou zijn dan de marktconforme winst, zou er sprake kunnen zijn van overwinst. 
Voor het hoofdrailnet van NS is dat niet aan de orde. 

Tabel 4.2 Cijfers NS voor het hoofdrailnet (in mln euro’s) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010
opbrengsten hoofdrailnet 1486 1673 1757 1819 1845 1851
bedrijfslasten hoofdrailnet 1387 1462 1607 1641 1670 1611
bedrijfsresultaat hoofdrailnet 98 211 150 178 175 240
         
totaal activa 2283 2802 2992 3062 3259 3227
         
% winst over geïnvesteerd 
vermogen 4% 8% 5% 6% 5% 7%
Bron: jaarverslag NS (2010), bewerking NMa. Cijfers zijn gedefleerd met index 2010 = 100. 

In de concessie voor het hoofdrailnet en het jaarlijks opgestelde eenjarige vervoerplan staan geen 
eisen opgenomen over de winst van NS met het hoofdrailnet. In de concessie voor het hoofdrailnet 
is wel afgesproken dat NS tot en met 2008 geen concessievergoeding hoeft te betalen, maar dat 
                                                          
38 Waar de analyse van de Ramsey coëfficiënten de prijzen van afzonderlijke producten beoordeelt, wordt met 
de analyse van de winsten bepaald of de reizigers in totaliteit al dan niet meer betalen dan de kosten. 
39  In vergelijking met bijvoorbeeld de (reële) WACC (weighted cost of capital) van de energienetwerken, die in 
het verleden rond de 5 à 6 procent lagen. 
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NS in 2009 en 2010 10 miljoen euro betaalde. In 2011 en 2012 betaalt NS, zoals al eerder vermeld, 
20 miljoen euro en in 2013 en 2014 30 miljoen euro40 per jaar. De concessieprijs geldt vanaf 2009 
als kostenpost voor NS. Aan de winst over geïnvesteerd vermogen voor 2009 en 2010 is te zien dat 
deze afdracht niet leidt tot een aanzienlijk lager winstpercentage. De afdracht heeft geen materiële 
invloed op de beoordeling van eventuele overwinsten in de jaren 2005 tot en met 2010.

Winsten regionaal vervoer 
In het regionaal vervoer per spoor bedraagt het aantal reizigerskilometers van de regionale treinen 
in 2008 ruim 1 miljard. Bij benadering zijn de opbrengsten per reizigerskilometer 0,1057 euro. De 
geschatte totale omzet voor alle regionale vervoerders bij elkaar is daarmee ruim 100 miljoen euro.

De regionale vervoerders krijgen subsidies van de provincie, deze zijn louter aan te wenden voor 
het openbaar vervoer in het desbetreffende gebied. De subsidie kan niet meer zijn dan wat de 
provincie van de Rijksoverheid heeft ontvangen voor het openbaar vervoer per spoor. Er zijn erg 
weinig gegevens openbaar die een inzicht in de subsidies verschaffen. 

Ook over de exploitatiekosten van het regionaal vervoer is zeer weinig informatie openbaar 
beschikbaar. Een studie van de Rijksuniversiteit Groningen geeft aan dat Arriva momenteel 3,50 
euro per treinkilometer exploitatiekosten heeft, dat was voorheen 5,50 euro per treinkilometer. Het 
gemiddelde dat wordt gehanteerd is 4,50 euro per treinkilometer. In de onderstaande berekeningen 
is aangenomen dat dit bedrag representatief is voor alle regionale vervoerders in 2008. Een 
schatting van de kosten komt daarmee uit op ongeveer 500 miljoen euro voor alle regionale 
vervoerders bij elkaar. 

Over de winstgevendheid van de regionale vervoerders ontbreekt de benodigde informatie, er kan 
slechts gesteld worden dat regionaal vervoer zonder subsidies onder de gegeven omstandigheden 
niet haalbaar is. Kennelijk is het publiek belang hier doorslaggevend en niet de economische 
afweging. 

In het geval van concurrentie op de momenten van aanbesteding van regionale treindiensten is het 
niet aannemelijk dat er sprake is van overwinsten bij regionale vervoerders. Op het moment van 
aanbesteding bieden regionale vervoerders tegen elkaar op om voor de concessieverlener tot de 
best mogelijke prijs-kwaliteitverhouding te komen. Bij het opstellen van een bod voor een 
concessie houden de regionale vervoerders uiteraard rekening met de gewenste of noodzakelijke 
winstmarge. Om (enige) winst te kunnen maken is het essentieel dat concessieverleners subsidie 
verlenen aan de regionale vervoerders. Zonder deze subsidies zouden regionale vervoerders niet in 
staat zijn regionaal personenvervoer per spoor aan te bieden. 

                                                          
40 Vervoerconcessie voor het Hoofdrailnet 2005-2015 (n.a.v. de evaluatie van de spoorwetgeving door de 
minister van VenW via het wijzigingsbesluit d.d. 21 juni 2010 met kenmerk VENW/DGMo-2010/5636 
gewijzigde versie). 
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4.5 Transacties vervoerders 
Op een aantal punten raken de vervoersdiensten en faciliteiten van regionale vervoerders en NS 
aan elkaar. Hierover maken regionale vervoerders en NS in principe per geval afspraken met elkaar. 
Deze afspraken worden contractueel vastgelegd en in een aantal gevallen vinden betalingen plaats 
tussen de vervoerders. Met oog op de efficiëntie rijst de vraag of dergelijke transacties tussen NS 
en overige vervoerders nu efficiënt zijn. Daarnaast is het belangrijk om te weten welke rol de 
verschillende concessiemechanismen hierbij spelen.

Medegebruik
De samenloop van de treindienst van een regionale vervoerder met de concessie voor het 
hoofdrailnet van NS is een voorbeeld waarbij de vervoerders met elkaar worden geconfronteerd. 
Regionale vervoerders geven aan dat zij behoefte hebben aan ‘medegebruik’ op bepaalde stukken 
spoor. Medegebruik betekent dat regionale vervoerders gebruik maken van het spoor waarvoor NS 
een exclusief recht heeft. Medegebruik is niet toegestaan, tenzij de concessiehouder NS 
toestemming geeft. In Nederland gebeurt dit in de regel niet. Dit heeft tot gevolg dat de 
zogenaamde concessiegrenzen bepalend zijn voor de allocatie van het aanbod in plaats van de 
reizigerswensen.

Stations
NS zorgt voor het dagelijkse beheer van stations in opdracht van ProRail en heeft een exclusief 
recht om stations commercieel uit te baten. Dit is geregeld in een overeenkomst tussen de 
Minister van Infrastructuur en Milieu en NS. Andere vervoerders hebben hierop geen invloed noch 
mogelijkheden om zonder toestemming van NS commerciële diensten uit te baten. In de evaluatie 
van de Spoorwegwet is deze problematiek aangekaart. De vervoerders met een concessie voor 
regionale spoorlijnen zouden in het daarop volgende kabinetsstandpunt41 meer rechten moeten 
krijgen voor het gebruik van stations die onderdeel zijn van de regionale spoorlijnen. Reden 
hiervoor is, zoals eerder beschreven, dat NS de stations mocht exploiteren vanuit synergieoogpunt. 
Voor stations waar NS niet meer rijdt, gaat dit argument niet meer op. 

Specifieke overeenkomsten 
Regionale vervoerders zijn voor een aantal producten en diensten uitsluitend aangewezen op NS. 
Regionale vervoerders hebben individueel een aantal verschillende ‘specifieke overeenkomsten’ 
afgesloten met NS. In tabel 4.3 staan aantal producten en diensten die regionale vervoerders 
verplicht afnemen van NS weergegeven. 

                                                          
41 Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2009) Spoor in beweging. 
Kabinetsstandpunt naar aanleiding van het eindrapport van de evaluatie van de spoorwetgeving paragraaf 5.2.
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Tabel 4.3 Specifieke overeenkomsten regionale vervoerders en NS 

Specifieke overeenkomst 
Reisinformatie NS vermeldt dienstregeling van regionale vervoerder in spoorboekje 

en elektronische reisinformatie. Regionale vervoerder kan 
gebruikmaken van vormen van actuele reisinformatie. NS neemt 
informatie op over buitendienststellingen in het regionale 
vervoergebied. NS zal bij ongeplande verstoringen klanten geen 
omreisadvies via regionale lijnen geven. Regionale vervoerder neemt 
informatie over buitendienststellingen in het vervoersgebied van NS 
op in al haar relevante communicatiemiddelen. NS maakt 
omroepberichten aan over buitendienststellingen in het 
vervoersgebied van de regionale vervoerder. Dit gebeurt tegen 
betaling door regionale vervoerders. 

Meten in de Trein NS hanteert de meetmethode ‘Meten in de Trein’ en verdeelt op 
basis van de uitkomsten van Meten in de Trein de totale 
kaartopbrengsten. Dit gebeurt tegen betaling door regionale 
vervoerders.

NS vervoersbewijzen 
regionale treindiensten 

NS-tarief en kaartsoorten van NS zijn ook van toepassing in treinen 
van regionale vervoerders. Kaartautomaten van NS moeten op 
stations langs regionale lijnen aanwezig zijn. NS brengt kosten in 
rekening bij regionale vervoerders voor instandhouding, onderhoud 
en financiering van de kaartautomaten. 

Gegevensverstrekking NS bezit informatie over de prestaties van het treinvervoer op 
regionale lijnen. NS levert deze informatie (relatiematrices), tegen 
betaling, aan regionale vervoerders. 

Agentschappen Agentschappen (verkooppunten) van regionale vervoerders 
verkopen kaartsoorten van NS. Regionale vervoerders gaan met NS 
een bruikleenovereenkomst aan voor ticketprinters. Regionale 
vervoerders betalen NS voor instandhouding, aanpassingen, 
instructie en goed functioneren van de ticketprinter. 

Vervoerfaciliteiten NS-
personeel

Werknemers en oud-werknemers (van dochtermaatschappijen) van 
NS en gezin mogen gebruik maken van de reisfaciliteiten per trein 
van regionale vervoerders. Regionale vervoerders ontvangen een 
percentage van de totale opbrengsten. Dit percentage wordt door 
NS vastgesteld op basis van de uitkomsten van Meten in de Trein. 

Efficiëntie van transacties 
Voor deze specifieke overeenkomsten is voor de regionale vervoerders sprake van een zekere mate 
van afhankelijkheid van NS. In veel gevallen hebben regionale vervoerders geen keuze omdat een 
aantrekkelijker alternatief ontbreekt. Dit gegeven geeft NS een zekere machtspositie bij de 
onderhandelingen over de specifieke overeenkomsten en voordeel bij het vaststellen van de 
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uitkomsten daarvan. Bij de specifieke overeenkomst ‘Gegevensverstrekking’ geldt bijvoorbeeld dat 
NS beschikt over informatie over de vervoersprestaties op het gehele spoornetwerk en daarmee 
ook van regionale vervoerders. Dit brengt NS allereerst in een bevoorrechte positie; zij beschikt 
over gegevens van andere vervoerders en andersom geldt dit niet. 

Concessiemechanisme NS 
In de vervoerconcessie voor het hoofdrailnet 2005-2015 staan voor de vervoerbewijzen en 
kaartopbrengstenverdeling (Meten in de Trein) een aantal voorwaarden opgesteld. Zo staat er 
bijvoorbeeld: “verleent NS hieraan haar medewerking door het tegen redelijke voorwaarden leveren 
van kaartautomaten, voor zover deze kaartautomaatsystemen tijdig bij NS zijn besteld”. De term 
‘redelijke voorwaarden’ wordt niet nader toegelicht. Over reisinformatie staat het volgende in de 
concessie: “NS geeft op verzoek van andere vervoerders reisinformatie van de betreffende andere 
vervoerders die openbaar vervoer per trein op de door NS te bedienen stations verrichten, aan de 
reiziger, waarvoor NS een redelijke vergoeding aan de vervoerders kan vragen”. Ook de term 
‘redelijke vergoeding’ staat niet nader uitgewerkt. Afspraken over gegevensverstrekking staan niet 
vastgelegd in de concessie voor het hoofdrailnet. 

Door de verplichte afname van dergelijke diensten bij NS lijkt er bij NS geen prikkel aanwezig om 
de diensten tegen een competitieve prijs aan te bieden. Voor de producten en diensten die in de 
concessie staan genoemd, gelden ‘redelijke voorwaarden’ en een ‘redelijke vergoeding’. Ervan 
uitgaande dat NS zich aan deze afspraken houdt, betekent dit dat NS geen monopolistische prijzen 
vraagt en voorwaarden stelt. Het is wel aannemelijk dat er door de afzonderlijke positie van NS 
ruimte voor verbetering over is omtrent de prijszetting en verdeling van producten en diensten. 

Concessiemechanisme regionale vervoerders 
Doordat de regionale vervoerders feitelijk worden gedwongen deze diensten bij NS af te nemen, 
gaat dit ten koste van hun eigen kostenefficiëntie en van de kwaliteit van het aanbod bij 
aanbestedingen. De afname van een aantal diensten is zelfs wettelijk verplicht gesteld. Zo volgt uit 
Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement het recht van reizigers op integrale 
reisinformatie. Regionale vervoerders kunnen ook via hun concessie worden verplicht tot het 
afnemen van bepaalde diensten van NS. Zo staat in een concessie dat de concessiehouder (de 
regionale vervoerder) afspraken met NS moet maken over het aanleveren van reisinformatie aan 
NS. Daarbij staat vermeld dat de kosten hiervan voor rekening van de concessiehouder zijn. Naast 
het feit dat er voor veel producten en diensten geen haalbaar alternatief bestaat, worden regionale 
vervoerders door de concessieverleners gedwongen deze producten en diensten bij NS af te 
nemen.

4.6 Conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk is onderzocht in hoeverre sprake is van allocatieve efficiëntie met de huidige 
concessiemechanismen van onderhandse gunning en aanbesteding door het analyseren van 
prijzen, transparantie van actuele reisinformatie, winsten en transacties tussen vervoerders. 
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De prijzen van een aantal ticketsoorten variëren van competitieve prijzen tot monopolistische 
prijzen. De prijs van tweede klas tickets met korting in de spits lijkt mogelijk lager te zijn dan 
de marginale kosten, wat op een allocatieve inefficiëntie duidt. Daarnaast zijn de prijzen van 
eerste klas voltarief tickets in de daluren te hoog. Indien NS deze prijzen zou aanpassen, zou 
dat tot totale welvaartswinst kunnen leiden.  
Regionale vervoerders kunnen niet zelfstandig de prijzen van de tarieven aanpassen en hebben 
geen invloed op de prijsvorming van het NS treintarief dat voor hen geldt. Zij zijn hierbij 
afhankelijk van de prijszetting van NS en de bereidheid van concessieverleners om prijzen aan 
te passen. Op dit gebied zijn voor NS en regionale vervoerders mogelijkheden om allocatief 
efficiëntere prijzen te vragen. 
De kosten van het vergroten van de transparantie door het verbeteren van de kwaliteit van 
actuele reisinformatie lijken lager te zijn dan de maatschappelijke opbrengsten van een 
dergelijke maatregel. In enkele jaren zou een investering in verbetering van actuele 
reisinformatie zich maatschappelijk gezien terugverdienen.
De winst op geïnvesteerd vermogen van NS voor het hoofdrailnet blijkt ongeveer op een 
marktconform niveau te liggen. Voor regionale vervoerders kan de winstgevendheid vanwege 
gebrek aan informatie niet worden beoordeeld. Theoretisch gezien zou bij goed lopende 
aanbestedingen via concessies niet of nauwelijks sprake moeten zijn van overwinsten. 
Regionale vervoerders worden via hun concessies of het ontbreken van een haalbaar alternatief 
gedwongen bepaalde producten en diensten bij NS af te nemen. Door deze afhankelijkheid 
hebben regionale vervoerders geen goede onderhandelingspositie ten opzichte van NS bij het 
vaststellen van prijzen en voorwaarden van deze producten en diensten. In de concessie van 
NS zijn in enkele gevallen eisen opgenomen van redelijke prijzen en voorwaarden. Hierdoor 
zijn monopolistische prijzen en voorwaarden niet aannemelijk. Het is wel waarschijnlijk dat er 
door de uitzonderlijke positie van NS zich een zekere mate van allocatieve inefficiëntie 
voordoet. Het lijkt raadzaam te onderzoeken of de positie van de regionale vervoerders 
versterkt kan worden, bijvoorbeeld door specifieke diensten te reguleren. 
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5 Dynamische efficiëntie - innovatie 

5.1 Inleiding
Dynamische efficiëntie richt zich op de efficiëntie op de lange termijn. Hierbij kan in bijzonder 
gedacht worden aan innovatie inspanningen.42 Indien ondernemingen zelf besluiten tot innoveren, 
verwachten zij de investering op lange termijn terug te kunnen verdienen. Het uitblijven van 
sommige innovaties betekent echter niet dat de innovatie per definitie inefficiënt is. Het is goed 
mogelijk dat de baten van een innovatie niet volledig terecht komen bij het bedrijf dat daarvoor de 
kosten moet maken. Maatschappelijk efficiënte innovaties kunnen zo uitblijven. In dergelijke 
gevallen bieden contracten, concessies of subsidies een mogelijkheid om tot maatschappelijk 
optimale dynamische efficiëntie te komen. In de spoorsector doet deze situatie zich ook voor: om 
het publiek belang te dienen worden sommige innovaties gestimuleerd of zelfs opgenomen in 
contracten. Dit hoofdstuk onderzoekt een aantal innovaties dat de laatste jaren heeft 
plaatsgevonden om te beoordelen in hoeverre deze innovaties maatschappelijk efficiënt zijn. Deze 
beoordeling gebeurt door middel van zogenaamde kengetallen kosten-batenanalyses, dat wil 
zeggen analyses van de maatschappelijke kosten en baten zonder dat alle indirecte effecten mee 
worden genomen. Ondanks deze beperking, verschaffen deze analyses verschaffen een globaal 
inzicht in de dynamische efficiëntie van de spoorwegmarkt. 

In dit hoofdstuk worden zeven innovaties besproken, welke per stuk eerst worden toegelicht.43

Daarna wordt per innovatieve investering een inschatting gemaakt van de baten aan de hand van 
de geschatte waardering/ willingness to pay (WTP) van deze innovaties door reizigers of andere 
belanghebbenden. Vervolgens wordt een inschatting gemaakt van de kosten die met de innovatie 
gepaard gaan. Er wordt ook (zijdelings) gekeken naar de prikkels voor de vervoerders om te 
innoveren. Op basis van deze gegevens wordt beoordeeld of de innovaties als efficiënt kunnen 
worden beschouwd. Het hoofdstuk sluit af met beantwoording van de vraag in hoeverre de 
innovaties bij het personenvervoer over spoor efficiënt zijn en in welke mate de huidige inrichting 
van de spoorwegmarkt (via onder meer de concessies) aan die efficiëntie bijdraagt. 

                                                          
42  Innovatie op het spoor is een actueel onderwerp. Zo is er onlangs een parlementair onderzoek 
aangekondigd met als doel de innovatie in de spoorsector te onderzoeken. Het Presidium stelt de Kamer voor 
in te stemmen met het voorstel van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu d.d. 9 maart 2011 om 
een parlementair onderzoek in te stellen naar het Nederlands spoorsysteem en onderhoud- en 
realisatiebudgetten in relatie tot innovatie. 
43 Onder innovatie wordt in het navolgende verstaan: het doorvoeren van nieuwe ideeën, diensten, goederen en 
processen op een nieuwe (en zo mogelijk betere) manier. Het toepassen van een bestaande innovatie in de trein 
wordt hier tevens gekwalificeerd als innovatie. Een voorbeeld hiervan is draadloos internet (WiFi), dat niet 
speciaal voor het openbaar vervoer is ontwikkeld, maar daar wel sinds kort wordt toegepast. 
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5.2 Stiller maken van treinen 
De inzet van stil materieel heeft te maken met een stimulans vanuit het beleid om het 
geluidsniveau van treinen te verlagen. Deze stimulans voor zowel decentrale vervoerders als NS 
(en goederentreinen) is onderdeel van het beleid dat voortkomt uit de Evaluatie Spoorwegwet. Dit 
beleid houdt in dat uiterlijk medio 2012 stillere treinen voorrang krijgen in overbelaste situaties. 
Hieruit vloeit een prikkel voort om lawaaiig materieel om te bouwen, of nieuw en stiller materieel 
aan te schaffen.  

Het CPB Rapport “Geluidsnormen voor Schiphol; een welvaartseconomische benadering” (2006) 
geeft een literatuuroverzicht van studies die onderzoeken in hoeverre de huizenprijzen depreciëren 
als gevolg van toenemende geluidsoverlast. Deze depreciatie schommelt tussen de 1 procent en 2 
procent per toegenomen decibel. Verder blijkt uit een studie van Barreiro et al. (2000) dat inwoners 
van een drukke stad 0,19 procent van het totale inkomen bereid zijn te betalen voor 
geluidsvermindering. Het cruciale verschil tussen deze studies is dat de CPB resultaten 
voortkomen uit zogenaamde revealed preferences en Barreiro et al. (2000) zich richten op stated
preferences. Stated preferences behelst wat men zegt te gaan doen terwijl revealed preferences zich 
richt op gebleken voorkeuren of gebeurtenissen. Omdat de voorkeur uitgaat naar de revealed
preferences, zullen huisdepreciaties van 1 en 2 procent per toegenomen decibel worden gehanteerd. 
Aangezien er hier sprake is van geluidsreductie en geen geluidstoename, is bij de onderstaande 
analyse aangenomen dat een geluidsreductie (per decibel) de prijzen van de betrokken huizen 
tussen de 1 à 2 procent in waarde doet stijgen.

In 2005 had 0,1 procent van de woningen in Nederland een geluidsoverlast van meer dan 70 
decibel als gevolg van treinen.44 Het aantal huishoudens in 2010 bedroeg 7,39 miljoen.45 De 
mediaan van de huizenprijzen (vraagprijs) is in april 2011 249.000 euro.46 De verwachte 
geluidswinst van stille treinen is voorts 7 decibel (De Boer en Larsen, 2007). De prijzen van de 
betrokken huizen stijgen dus 7 procent (1*7 dB) tot 14 procent (2*7 dB) in waarde als gevolg van 
de stillere treinen. Al met al resulteert dit in baten tussen de 128 en 258 miljoen euro (zie tabel 5.1). 

De geraamde kosten van het stiller maken van treinen zijn 12 miljoen euro voor het reizigersvervoer 
en 15 miljoen euro voor het goederenvervoer (De Boer en Larsen, 2007). Op basis hiervan lijkt het 
stiller maken van treinen een efficiënte innovatie: de maatschappelijke waarde overstijgt de kosten 
van het project (zie tabel 5.1) Daar komt eveneens bij dat bedrijfsgebouwen en terreinen die langs 
het spoor liggen, niet zijn opgenomen in de analyse, terwijl zij wel van de geluidsreductie 
profiteren. Indien we deze groep ook meenemen in de berekening, zal het saldo nog hoger 
uitvallen.

                                                          
44 Compendiumvoordeleefomgeving.nl. 
45 Compendiumvoordeleefomgeving.nl. 
46 Huizenzoeker.nl.
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Tabel 5.1. Willingness to pay en kosten stille treinen 

Kosten (eenmalig) 27 miljoen euro
WTP (eenmalig) Lage appreciatie 1% Hoge appreciatie 2% 
Aantal huizen aan het spoor 7.390 7.390 
Mediaan huizenprijzen 249.000 249.000 
Waardestijging huizenprijzen 7,0% 14,0% 
Baten  128 miljoen euro 258 miljoen euro 
Saldo 116 miljoen euro 246 miljoen euro
Bron: Compendiumvoordeleefomgeving.nl, Huizenzoeker.nl, De Boer en Larsen (2007), bewerking 
NMa.

5.3 InfoPlus: verschaffen van meer informatie 
In 2002 zijn ProRail en NS samen gestart met het ontwikkelen van InfoPlus om het aanbod van 
actuele reisinformatie te verbeteren. Het project InfoPlus bevat onder meer een uitbreiding van het 
aantal schermen met actuele reisinformatie van circa 1.100 naar 2.000 op stations en de 
ontwikkeling van een nieuw computersysteem dat alle communicatiemiddelen, zoals de schermen, 
omroepberichten en teletekst, van dezelfde informatie bedient. Dit programma, dat uiterlijk 2005 
afgerond had moeten zijn, maar in 2010 nog niet afgerond was, heeft 142 miljoen euro gekost. In 
het navolgende wordt de innovatie InfoPlus op haar efficiëntie beoordeeld. Hoewel in hoofdstuk 4.3 
eveneens is ingegaan op informatieverschaffing, wordt hier specifiek op de introductie van InfoPlus 
gefocust.

Reisinformatie is cruciaal voor de reiziger. Bij het ontbreken van deze informatie wordt de treinreis 
bemoeilijkt en zal hier extra reistijd mee gepaard kunnen gaan. Teneinde dit te reduceren willen 
treinreizigers betalen om over reisinformatie te beschikken. Volgens een studie van Steer Davies 
Gleave (2000) zijn reizigers gemiddeld bereid om 2,9 procent extra te betalen voor hun treinticket 
ingeval van goede displays en goede omroepberichten t.o.v. de absentie hiervan. In dit voorbeeld 
wordt, zoals gezegd, het systeem verbeterd, zo verdubbelt het aantal schermen. Als gevolg hiervan 
wordt een gehalveerd WTP percentage gehanteerd in de analyse, namelijk 1,45 procent. Tabel 5.2 
zet deze kosten af tegen de ingeschatte WTP voor verbeterde reisinformatie. 

Tabel 5.2 Willingness to pay en kosten InfoPlus 

Kosten (eenmalig) 142 miljoen euro
WTP (per jaar) 
Omzet hoofdrailnet 1,799 miljoen euro 
Percentage WTP reisinformatie 1,45% 
Baten (per jaar) 26 miljoen euro
Bron: jaarverslag NS (2010), Steer Davies Gleave (2000), bewerking NMa. Cijfers zijn gedefleerd 
met index 2010 = 100. 
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Uit de bovenstaande berekening volgt dat de innovatie op basis van een WTP van 1,45 procent en 
een disconteringsvoet van 5 procent na 6 jaar een positieve netto contante waarde (NCW) heeft.  

Volgens twee andere studies willen busreizigers 0,12 euro per sms (Molin en Chorus, 2004) 
betalen voor reisinformatie en treinreizigers 0,26 euro per minuut voor actuele informatie via het 
internet (Molin en Timmermans, 2006). Deze getallen kunnen eveneens als input dienen voor de 
WTP analyse.47

Het aantal treinreizigers in Nederland is gemiddeld 1.157.260 per dag, ofwel 422 miljoen per jaar 
(Treinreiziger.nl). Er wordt aangenomen dat de niet-routine reizigers48 à circa 50 procent  (CPB, 
2009; KiM, 2009) behoefte heeft aan reisinformatie en ofwel één minuut ofwel één bericht nodig 
hebben om de relevante reisinformatie te verkrijgen. De overige 50 procent, de routine reizigers, 
heeft slechts informatie nodig bij vertragingen. Het aantal ingediende claims als gevolg van 
vertraging was 643.086 in 2010.49 Het totaal aantal informatiebehoeftigen is hiermee 212 miljoen. 
Beide resulteert dit in de onderstaande WTP berekeningen. 

Tabel 5.3 Willingness tot pay en kosten InfoPlus 

Kosten (eenmalig) 142 miljoen euro
WTP (per jaar) Molin en

Chorus, 2004
(€0,12 per sms)

Molin en
Timmermans, 2006  
(€o,26 per minuut) 

Informatiebehoeftigen 212 miljoen 212 miljoen
Baten (per jaar) 25 miljoen euro 55 miljoen euro
Bron: Treinreiziger.nl, Molin en Chorus (2004) en Molin en Timmermans (2006), bewerking NMa. 

Uit tabel 5.3 volgt dat voor de WTP van 0,26 euro per bericht geldt dat de terugverdientijd 3 jaar is, 
voor de WTP van 0,12 euro per minuut is deze terugverdientijd 7 jaar.50 Of de investering in 
InfoPlus een maatschappelijke efficiënte investering is, hangt af van de ingeschatte levensduur 
ervan. Als deze langer is dan de terugverdientijd, dan is de investering efficiënt te noemen. 

                                                          
47 Er moet hierbij wel in acht worden genomen dat de WTP voor reisinformatie nauw samenhangt met het 
aantal verstoringen in de dienstregeling. Indien de dienstregeling voor 100 procent wordt nageleefd is een 
groot percentage reizigers niet meer afhankelijk van actuele reisinformatie. 
48 Onder de routine-reizigers vallen: woon-werk, zakelijk en studie reizigers.
49 Dit is een zeer lage schatting aangezien ten eerste niet iedereen een claim indient en dit ten tweede gaat 
over treinreizen met minstens 30 minuten vertraging. Dit getal wordt als geheel meegenomen. Het wordt niet 
door twee gedeeld omdat dit reeds een lage schatting is en er kan worden aangenomen dat hoofdzakelijk de 
frequente reizigers een claim indienen.  
50 Netto contant gemaakt tegen een disconteringsvoet van 5 procent.
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5.4 Hogesnelheidstreinen
Hogesnelheidstreinen worden wereldwijd steeds meer ingezet. Een recent voorbeeld van een 
Nederlandse hogesnelheidstrein is de Fyra die van Amsterdam via Rotterdam naar Breda rijdt. De 
Fyra legt het traject Amsterdam-Rotterdam in circa veertig minuten af. Snelle treinen lijken 
ambivalente effecten te hebben voor wat betreft hun uiteindelijke efficiëntie. Tabel 5.4 geeft de 
resultaten weer van een tweetal evaluaties van Nederlandse hogesnelheidslijnen. 

Tabel 5.4 Uitkomsten studies CPB naar hogesnelheidstreinen 

Project Kosten-batensaldo 51 Verhouding baten/kosten
HSL-Zuid 1994 Hoge snelheidslijn 
Amsterdam – Belgische Grens ca. 500 1,2
HSL-Oost 2000 Hogesnelheidslijn 
Amsterdam - Duitse grens –4885 0,1
Bron: CPB (2009). 

In Van den Berg et al. (2010) geven respondenten aan bereid te zijn een prijsverhoging te 
accepteren omwille van reistijdwinsten. Een rapport van Steer Davies Gleave (2004) geeft aan dat 
snelle treinen bij korte en lange afstanden niet efficiënt zijn. Bij een korte afstand heeft de trein tijd 
nodig om op gang te komen, de reistijdwinsten zijn dan verwaarloosbaar. Bij lange afstanden is het 
vliegtuig een beter alternatief. Zo blijkt uit een studie van Xu en Weixin (2010) in China dat het 
substitutie-effect van de trein en het vliegtuig tussen de 600 en 1400 km het grootst is. Gegeven de 
korte afstanden in Nederland, lijkt het niet erg efficiënt om snelle treinen in Nederland in te zetten. 
De gemiddelde treinreis die een reiziger aflegt, duurt dan ook 38 minuten (NS, 2010). De Rus en 
Nombela (2007) tonen aan dat hogesnelheidsprojecten veel passagiers met een hoge WTP 
vereisen om de hoge kosten te dekken.

In het navolgende wordt getracht de efficiëntie van de Fyra te bepalen. Een trip van Amsterdam 
naar Rotterdam met de (huidige) Fyra52 bespaart 20 minuten (ofwel 0,33 uur). De toeslag op een 
normale treinticket bedroeg tot februari 2011 7,40 euro, deze is echter tijdelijk verlaagd naar 2,70 
euro vanwege tegenvallende bezetting. De bezettingsgraad van de Fyra was in 2010 circa 15 procent 
(NOS, 2010). De analyse wordt uitgevoerd voor de woon-werk reiziger, de zakelijke reiziger en de 
overige reiziger. Er is verondersteld dat een woon-werk treinreiziger gemiddeld 8,80 euro over heeft 
voor een uur besparing, de zakelijke reiziger 19,20 euro en de overige reizigers 5,50 euro (Moa, NS, 
2002).53 Voor 0,33 uur reistijdbesparing hebben zij dus respectievelijk 2,90 euro, 6,40 euro en 1,80 
euro over. Figuur 5.1 beoordeelt allereerst of de reiziger de Fyra een aantrekkelijk alternatief vindt. 
Hierbij wordt naar de drie typen reizigers gekeken voor twee perioden (tot februari 2011 en vanaf
februari 2011).

                                                          
51 Netto contante waarde welvaartseffecten in miljoen euro.  
52 Reistijden van het nieuwe binnenlandse Fyra materieel zijn nog niet bekend.
53 Deze oorspronkelijke reistijdwaarderingen uit 2002 zijn gecorrigeerd voor de inflatie vanaf 2002 tot en met 
juli 2011.  
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Figuur 5.1 Kosten en baten Fyra-reiziger tot februari 2011 (links) en vanaf februari 2011 (rechts) 

Uit figuur 5.1 (linkerzijde) blijkt ten eerste dat de Fyra in de perceptie van de drie typen reizigers tot
februari 2011 geen aantrekkelijk alternatief is (WTP is negatief). Op basis van deze tarifering zullen 
reizigers geen gebruik maken van de Fyra en valt de innovatie als inefficiënt te kwalificeren. 
Dezelfde conclusie bleek ook in de praktijk: de bezettingsgraad van de Fyra bedroeg in 2010 slechts 
15 procent.54

Als gevolg hiervan is de toeslag dan ook verlaagd naar 2,70 euro. Uit figuur 5.1 (rechterzijde) is 
vervolgens op te maken dat de gereduceerde toeslag voor de woon-werkreizigers en de zakelijke 
reiziger wel resulteert in een positieve WTP. Voor de overige reiziger blijft het saldo negatief. Nu 
Fyra voor twee typen reizigers een aantrekkelijk alternatief is, kunnen we bekijken in hoeverre de 
jaarlijkse investering in reistijd zich terugverdient. Voor wat betreft de kosten geldt dat NS en KLM 
jaarlijks 148 miljoen euro (prijspeil 2000) betalen om als enige op het spoor te mogen rijden. Er 
zijn dan jaarlijks minimaal 23 miljoen ritten noodzakelijk van zakelijke reizigers of 50 miljoen ritten 
van woon-werkreizigers om deze investering in reistijdverkorting als maatschappelijk efficiënt te 
kunnen bestempelen (zie tabel 5.5).
Tabel 5.5 Aantal noodzakelijke ritten om Fyra rendabel te maken 

Vanaf februari 2011 Woon-werk Zakelijk
Investering in reistijdwinst per jaar 148 miljoen 148 miljoen
Baten reistijdwinst per rit 2,90 6,40
Aantal ritten benodigd per jaar 50 miljoen 23 miljoen

Het eerste kwartaal van 2011 maakten ruim een half miljoen mensen gebruik van de Fyra, dit is 
circa 300.000 meer dan het voorgaande kwartaal. De toeslagreductie is echter van kracht tot 
januari 2012. Indien de tarieven weer omhoog gaan, zal de Fyra voor de consument wederom geen 

                                                          
54 Gegeven de lage bezettingsgraad van de Fyra is te verwachten dat de zitplaatskans relatief hoog is, het is 
goed mogelijk dat reizigers bereid zijn hier extra voor te betalen. Dit aspect is echter geen onderdeel van de 
baten.
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interessant alternatief zijn. Kortom, tot februari 2011 was de Fyra niet interessant voor de 
consument, dus sowieso geen efficiënte innovatie. Vanaf februari 2011 werd de Fyra interessant 
voor de consument, maar zijn er veel ritten nodig om de kosten van deze innovatie te dekken. Uit 
een onderzoek dat het NRC Handelsblad in juni 2011 presenteerde, kwam bovendien naar voren 
dat HSA, de exploitant van de hogesnelheidslijn, aanmerkelijke verliezen maakt. Het lijkt er dus op 
dat de Fyra geen efficiënte innovatie is.

5.5 Internet in de treinen 
Draadloos internet (WiFi) is nu in een aantal treinen van NS en decentrale vervoerders 
beschikbaar. NS wil eind 2013 alle treinen hebben voorzien van WiFi. De prikkel voor deze 
innovatie is afkomstig van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en ProRail. Zij stellen een 
subsidie beschikbaar om WiFi in de huidige treinen te installeren en gratis internet voor de 
reizigers aan te bieden. De totale subsidie die het ministerie beschikbaar heeft gesteld voor internet 
in de trein bedraagt 17 miljoen euro. Hiervan ontvangt NS 15 miljoen euro en Arriva 1,1 miljoen 
euro. Arriva heeft als eerste deze subsidie aangewend, zij is in februari 2009 met een proef gestart 
en heeft een mobiel breedband datanetwerk in de treinen geïnstalleerd. Connexxion en Veolia 
maken geen gebruik van deze subsidie, maar zijn wel bezig met de ontwikkeling van WiFi in de 
trein. NS heeft zelf voorts 45 miljoen euro geïnvesteerd in WiFi, het is onduidelijk hoeveel Arriva 
verder heeft geïnvesteerd in WiFi. Indien we aannemen dat zij in dezelfde proporties als NS is 
gesubsidieerd, zal zij circa 3 miljoen euro hebben geïnvesteerd. De investeringen in WiFi worden 
hiermee geschat op circa 64 miljoen euro. 

Er zijn verschillende studies die ingaan op de WTP voor WiFi in het openbaar vervoer zoals bussen, 
treinen en vliegtuigen. Zo blijkt uit een onderzoek van Wakefield Research/ Wi-Fi Alliance (2009) 
dat 76 procent van de vaste reizigers van luchtvaartaanbieder zal switchen indien daar wel WiFi-
mogelijkheden zijn.55 Anderzijds blijkt uit een bericht uit het Wallstreet Journal (2009) dat WiFi op 
vluchten wel populair is, maar dat de interesse significant vermindert als er een vergoeding voor 
wordt gevraagd.56

Tabel 5.6 Willingness to pay en kosten WiFi 

Kosten (eenmalig) 64 miljoen euro
WTP (per jaar) 
Reizigersaantallen 422 miljoen 
WTP (per reiziger) 3,00 
Baten (per jaar) 1.267 miljoen euro
Saldo (na 1 jaar) 1.203 miljoen euro

                                                          
55 WiFi Alliance, 1-9-2009, In-flight Wi-Fi takes off; Frequent flyers, business travellers say it tops other airline 
amenities.
56 Wallstreet Journal, 27-8-2009, In the Air, Wi-Fi Gets a Ho-Hum Reception.
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Bron: Treinreiziger.nl, Zhang, Marchau, van Wee en Van der Hoorn (2005), Evens et al. (2010), 
Banerjee en Kanafani (2008),bewerking NMa. 

Uit een studie van Zhang, Marchau, van Wee en Van der Hoorn (2005) blijkt dat treinreizigers 
gemiddeld 3,17 euro per reis willen betalen voor WiFi. Verder komt uit een studie van Evens et al.
(2010) naar voren dat treinreizigers in België gemiddeld 2,84 euro per uur willen betalen voor WiFi 
(stated preferences). Banerjee en Kanafani (2008) komen uit op een WTP van 3,18 euro per trip voor 
de frequente reiziger. In de WTP berekening is uitgegaan van een WTP van 3,00 euro per reiziger 
per dag. De WTP berekening in tabel 5.6 geeft aan dat de investering binnen één jaar ruimschoots 
terugverdiend is. Er zijn echter signalen dat WTP wellicht minder is dan 3 euro. De ondergrens van 
de WTP, teneinde de innovatie binnen een jaar als kostendekkend te bestempelen, is slechts 0,15 
euro per rit (64 miljoen/422 miljoen). Gegeven de bovenstaande schattingen, mag er aangenomen 
worden dat reizigers dit bedrag sowieso bereid zijn te betalen.

5.6 Ov-fiets
De ov-fiets is een Nederlands huursysteem waarbij fietsen bij een aantal stationsstallingen van NS, 
RandstadRail en de Rotterdamse metro kunnen worden gehuurd. Het huren van de ov-fiets is ook 
mogelijk op een aantal andere stedelijke locaties in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Er zijn nu 
circa 230 adressen waar de fiets kan worden gehuurd.57 De innovatie van een huurfiets voor het 
laatste stuk van de reis met het openbaar vervoer is ontwikkeld door Stichting ov-fiets. Deze 
stichting is in 2008 ontbonden en de exploitatie van ov-fiets is sindsdien in handen van NS. De 
financiering van de ov-fiets is een combinatie van de huuropbrengsten van de fietsen en subsidie 
van de overheid.

Consumenten zijn volgens de Fietsersbond zeer tevreden over de ov-fiets. Uit onderzoek van de 
Fietsersbond eind 2005 onder 4.300 pashouders van de ov-fiets, blijkt dat voor 35 procent van de 
pashouders de mogelijkheid om de ov-fiets te huren ervoor zorgt dat men vaker met de trein reist 
en 12 procent hierdoor de auto soms of regelmatig laat staan (Fietsersbond, 2005). Dit duidt op 
een hoge betalingsbereidheid. Het project is gelanceerd in 2003 door Prorail en Stichting ov-fiets, 
in 2008 is de exploitatie overgenomen door NS. De investeringen werden geraamd op 18 tot 24 
miljoen euro bij een aantal verhuringen van circa 600.000 per jaar (MuConsult, 2004). NS gaf 
verder aan vanaf 2008 3 tot 7 miljoen euro te willen investeren in het project.

Figuur 5.2 zet de kosten en de opbrengsten tegen elkaar af voor de periode 2004-2013. Om de WTP 
te berekenen is gebruik gemaakt van revealed preferences. Hierbij is uitgegaan van de vaste 
abonnementskosten van 10 euro per jaar en variabele kosten van 3 euro per 24-uurs rit (ov-fiets.nl). 
De opbrengsten zijn een functie van het aantal ritten per jaar vermenigvuldigd met 3 euro en het 
aantal leden per jaar vermenigvuldigd met 10 euro (zie bijlage 2). Vanaf 2011 wordt er 
verondersteld dat de opbrengsten met factor 1,4 groeien. Deze benadering is echter niet geheel 
representatief voor de WTP. Het kan heel goed zijn dat een groot deel van de huurders bereid is het 
                                                          
57 http://www.allesduurzaam.nl/nieuws/nieuws_item/t/flinke_stijging_van_gebruik_ov_fiets_in_2010. 



51

-20

-15

-10

-5

0

5

10

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

investering opbrengsten
verwachte opbrengsten NCW

dubbele tarief te betalen, maar dit simpelweg vanwege de vastgestelde tarieven niet hoeft. Zo geeft 
91 procent van een groep pashouders aan dat de ov-fiets “niet duur” is (Fietsersbond, 2010). De 
opbrengsten zijn daarmee de ondergrens van de WTP. Omtrent de kosten is verondersteld dat er 
een investering is geweest van circa 18 miljoen euro in 2004. Voorts wordt aangenomen dat NS in 
2008 nog eens 5 miljoen heeft geïnvesteerd in het project. Indien we de netto contante waarde 
uitrekenen met een discontovoet van 5 procent blijkt dat het project op basis van de bovenstaande 
assumpties over de periode 2004 – 2013 een positieve NCW kent.

Figuur 5.2 Netto contante waarde, investeringen en opbrengsten ov-fiets 

Bron: Fietsersbond (2010), MuConsult (2004), NS, bewerking NMa. 

Op basis van figuur 5.2 blijkt de ov-fiets dus een efficiënte investering te zijn, de NCW van het 
project, uitgaande van een levensduur van de investering van 10 jaar, is positief (38 duizend euro). 
Een aantal kanttekeningen zijn echter wel essentieel. Ten eerste het feit dat de werkelijke WTP 
hoger ligt dan de prijs, waardoor de werkelijke NCW hoger zal uitvallen. Verder is een deel van de 
operationele kosten niet meegenomen. De analyse heeft voorts aangenomen dat de investeringen, 
zodra aangekondigd, direct en volledig plaatsvinden, dit drukt de NCW. Tot slot heeft de analyse 
een aantal belangrijke externaliteiten niet meegenomen. Zo werd in het begin van deze paragraaf 
vermeld dat het gebruik van de ov-fiets ertoe leidt dat 12 procent van de pashouders de auto soms 
of regelmatig laat staan en 35 procent vaker met de trein reist. Hieruit vloeien diverse gunstige 
externaliteiten voort: gereduceerde emissie, minder congestie, besparing van brandstofkosten, etc. 
In feite zouden deze aspecten ook in de analyse thuishoren teneinde een representatieve 
berekening te maken van de maatschappelijke kosten en baten.

5.7 Ov-chipkaart
In Nederland hebben (nagenoeg) alle decentrale en stadsvervoerders en NS de ov-chipkaart 
ingevoerd. Deze innovatie is een initiatief van de overheid en een aantal openbaar vervoerbedrijven. 
In 1992 kreeg NS subsidie om toegangspoortjes op stations te testen. Toen dit een succes bleek, is 
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een plan gemaakt voor de ontwikkeling van een chipkaart. De ov-chipkaart is ontwikkeld door 
Connexxion, GVB, HTM, NS en RET in de vorm van de joint venture Trans Link Systems. Voor de 
invoering van de ov-chipkaart heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat een subsidie verstrekt 
en is geld gebruikt uit het fonds eenmalige bijdrage NS58, waaronder een de investering voor de 
toegangspoortjes op stations. De financiële stimulans voor deze innovatie is daarmee ook 
gedeeltelijk afkomstig van de overheid. 

In Schotland heeft Price Waterhouse Coopers (2011) geïnventariseerd in hoeverre een smart and 
integrated ticketing system efficiënt is. Dit systeem is vergelijkbaar met de Nederlandse ov-
chipkaart. De verhouding baten/kosten is 19,7 en de netto contante waarde van dit project is 543 
miljoen pond. Op basis van deze cijfers lijkt het systeem in Schotland een efficiënte innovatie.

In 2003 is er in opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) en het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat een maatschappelijke kosten-batenanalyse gemaakt voor de ov-chipkaart in 
Nederland. De netto contante waarde van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) werd 
in 2003 geraamd op 420 tot 1.520 miljoen euro (HBI en SEO, 2003).59 In 2006 is deze kosten-
batenanalyse geactualiseerd. De netto contante waarde bleek zich toen tussen de 40 en 860 
miljoen euro te bevinden (HBI, 2006). Voor de reiziger is de reductie van de kaartaankooptijd een 
belangrijke batenpost (á 320 tot 400 miljoen euro).

Na de introductie van de ov-chipkaart bleken er toch nog extra onvoorziene kosten te zijn. In 
‘Rapportage van de Commissie Meerkosten OV-chipkaart’ (2008) is weergegeven wat de 
(geschatte) meerkosten zijn van de ov-chipkaart volgens de Commissie Kist. Over de periode 
2006-2008 waren de meerkosten circa 100 miljoen euro per jaar, de meerkosten worden op 13 
miljoen euro per jaar geschat over de periode 2009-2017. De totale (geschatte) meerkosten hebben 
een netto contante waarde van 332 miljoen euro (tegen een discontovoet van 7 procent). Verrekend 
met de resultaten van MKBA 2006 zal het saldo neerkomen op -290 miljoen tot 530 miljoen. Figuur 
5.3 geeft een overzicht van de ontwikkelingen in de kosten en baten.

                                                          
58 Het fonds is boekwinst die NS bij verkoop van hun belang in Telfort heeft gemaakt. Met instemming van het 
Rijk is het fonds aangewend voor kwaliteitsverbetering in het OV. Het FENS-geld is ook grotendeels uitgegeven 
aan onder andere (de ontwikkeling van) de ov-chipkaart en aan stations- en infraverbeteringen. 
59 Hier is een discontovoet van 7 procent gehanteerd.
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Figuur 5.3 Ontwikkelingen kosten en baten ov-chipkaart 2006-2017 

-500

0

500

1000

1500

2000

MKBA 2003 MKBA 2006 Meerkosten

2008

n
e

tt
o

 c
o

n
ta

c
te

 w
a

a
rd

e

minimum maximum

Bron: HBI en SEO (2003, 2006), Commissie Kist (2008), bewerking NMa. 

Gegeven de marge van 40 tot 860 miljoen euro (het kosten-batensaldo 2006) is het mogelijk dat 
de ov-chipkaart als een efficiënte investering bestempeld kan worden. Nu zijn er wel een aantal 
verstorende factoren die ook van invloed zijn op de waardering van de ov-chipkaart. Zo blijkt de ov-
chipkaart zeer fraudegevoelig te zijn en heeft ruim 50 procent van alle klachten bij het OV loket 
betrekking op de ov-chipkaart (OV loket, 2011). 

5.8 E-ticket
NS biedt sinds 2009 de mogelijkheid om via internet een zogenaamd E-ticket te kopen. Dit is een 
treinkaartje dat via internet betaald dient te worden en moet worden uitgeprint. Het initiatief voor 
deze innovatie lijkt bij NS vandaan te komen. Vanwege bezuinigingen voerde NS een 
ontmoedigingsbeleid om kaartjes aan het loket op stations te kopen. De loketten werden 
grotendeels vervangen voor kaartautomaten en tickets aan het loket kosten 0,50 euro extra. Het E-
ticket is een alternatief voor het kaartje uit de automaat op het station. Dit alternatief biedt 
voordelen voor de reizigers, zoals niet meer in de rij hoeven te staan bij de kaartautomaat, van te 
voren het kaartje kunnen kopen zonder de deur uit te gaan en de mogelijkheid om via internet te 
betalen. Decentrale vervoerders bieden de reiziger niet de mogelijkheid om een E-ticket te kopen. 
De financiering voor het E-ticket lijkt afkomstig van NS en niet van de overheid door middel van 
subsidie.

In 2010 telde NS 106,8 miljoen gebruikte vervoersbewijzen, daarvan was 1,6 miljoen een E-ticket 
oftewel 1,5 procent (Treinreiziger.nl). Er wordt bovendien gesproken over een toenemende trend in 
het gebruik van E-tickets. Nu heeft een E-ticket niet alleen voordelen voor de reiziger, de vervoerder 
(NS) heeft ook baat bij E-tickets. Zo wordt gesuggereerd dat het E-ticket al circa 600.000 euro per 
week oplevert voor NS (Trouw, 2010). De kosten van de ontwikkeling van het E-ticket zijn niet 
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helder, op basis van het volgende citaat kan aangenomen worden dat zij gering zijn: “We hebben er 
snel een simpel systeem voor kunnen ontwikkelen”.60 Gegeven het toenemende gebruik, de lage 
implementatiekosten en de besparingen voor NS, lijkt het E-ticket een maatschappelijk efficiënte 
innovatie.

5.9 Conclusies en aanbevelingen 
Dit hoofdstuk heeft als doel inzicht te geven in de mate waarin de huidige markt voor 
personenvervoer over het spoor dynamisch efficiënt is. De beoordeling van de dynamische 
efficiëntie gebeurt aan de hand van zogenaamde kengetallen kosten-batenanalyses van 
innovatieve investeringen.
Het grootste deel van de recente innovaties in het personenvervoer over het spoor lijkt een 
positief kosten-batensaldo te hebben en kan daarmee als maatschappelijk efficiënt worden 
aangemerkt. Stille treinen, WiFi, InfoPlus en het E-ticket kunnen het duidelijkst aangemerkt 
worden als efficiënte innovaties: in relatief korte tijd zijn de investeringen hier terugverdiend. 
Hoewel de ov-chipkaart veelal negatief in de publiciteit komt, lijkt het alsof de 
maatschappelijke kosten van de ov-chipkaart groter zijn dan de investering. Voor snelle treinen 
geldt dat er signalen zijn deze innovatie niet efficiënt is: de vraag naar de (huidige) 
binnenlandse  hogesnelheidstrein lijkt te gering. 
Voor zover de vervoerders zelf tot innovatieve investeringen besluiten, lijkt het er op dat die 
investeringen ook maatschappelijk efficiënt zijn. Een voorbeeld hiervan is het E-ticket dat door 
de vervoerders voor eigen risico is ontwikkeld en dat een positieve uitkomst heeft van de 
maatschappelijke kosten-baten analyse.
Vanwege het bestaan van marktfalens (i.e. baten van innovaties die niet volledig bij de 
vervoerders terecht komen) is het bij sommige innovaties noodzakelijk om prikkels te creëren. 
De concessieverlener tracht hier het publiek belang te dienen en het marktfalen weg te nemen. 
Innovaties die door de overheid worden gestimuleerd zoals stille treinen en WiFi blijken 
eveneens maatschappelijk efficiënte innovaties te zijn. De dynamische efficiëntie is hier op een 
juiste manier geprikkeld. 
Bij het opleggen van bepaalde innovaties zal de concessieverlener de maatschappelijke kosten 
en baten goed moeten blijven beoordelen, om zo het risico te verkleinen dat inefficiënte 
innovatieve investeringen worden verricht.

                                                          
60 Trouw, 7 december 2010, Treinkaartje thuis printen groot succes.
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Bijlage 1 
Tabel 1 Prijzen treintickets per traject 

Traject
Afstand (in 
km)

2e klas 
voltarief 

2e klas 
korting

1e klas 
voltarief 

1e klas 
korting

Schiedam - Rotterdam 4 2,00 1,20 3,40  2,00 
Rotterdam - 
Barendrecht 9 2,50 1,50 4,30  2,60 
Groningen - Sauwerd 11 2,50 1,50 4,30  2,60 
Den Haag - Schiedam 19 3,70 2,20 6,30  3,80 
Boxtel - Eindhoven 20 3,80 2,30 6,50  3,90 
Breda - Tilburg 21 4,00 2,40 6,80  4,10 
Den Bosch - Nijmegen 44 7,30 4,40 12,40  7,40 
Eindhoven - Venlo 52 8,60 5,20 14,60  8,80 
Groningen - Meppel 77 12,30 7,40 20,90  12,50 
Groningen - Zwolle 104 15,80 9,50 26,90  16,10 
Bron: ns.nl (2011), netverklaring ProRail (2011). 

Tabel 2 Marginale kosten per zitplaatskilometer (in euro’s) 

Spits Dal 
Minimale marginale kosten 0,042 0,004 
Maximale marginale kosten 0,116 0,042 
Gemiddelde marginale kosten 0,079 0,023 

Noot: geïndexeerd naar prijspeil 2010. 
Bron: MuConsult in Van Vuuren (2002). 

Tabel 3 Gemiddelde kosten per zitplaatskilometer hoofdrailnet (in euro’s) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
boekhoudkundige kosten hoofdrailnet 1190 1284 1457 1562 1628 1611
vermogenskosten 137 172 190 204 222 226
economische kosten hoofdrailnet 1327 1456 1647 1766 1851 1837
       
aantal zitplaatskilometers hoofdrailnet 31265 32371 37975 42388 40258 36710
       
gemiddelde kosten per zitplaatskilometer 0,042 0,045 0,043 0,042 0,046 0,050
Noot: cijfers zijn geïndexeerd naar prijspeil 2010 en bij de vermogenskosten is uitgegaan van 7 
procent van de activa. Het aantal zitplaatskilometers is bepaald op basis van verhouding 
bedrijfsopbrengsten hoofdrailnet ten opzichte van bedrijfsopbrengsten totaal reizigersvervoer te 
verrekenen met de totale zitplaatskilometers voor reizigersvervoer. 
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Bron: jaarverslag NS (2006, 2010). 

Tabel 4 Ramsey coëfficiënten voor 1e klas treintickets voltarief in de spits 

 mk - min    mk - max
mark-up

elasticiteit 0,85 0,78 0,72 0,65 0,59
0,50 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
0,68 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4
0,75 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4

Tabel 5 Ramsey coëfficiënten voor 1e klas treintickets voltarief in de daluren 

 mk - min    mk - max
mark-up     

elasticiteit 0,99 0,95 0,92 0,88 0,85
1,25 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1
1,37 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2

1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3

Tabel 6 Ramsey coëfficiënten voor 1e klas treintickets met korting en 2e klas treintickets voltarief in 
de spits 

 mk - min    mk - max
mark-up     

elasticiteit 0,75 0,64 0,53 0,42 0,32
0,50 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2
0,68 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2
0,75 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2

Tabel 7 Ramsey coëfficiënten voor 1e klas treintickets met korting en 2e klas treintickets voltarief in 
de daluren 

 mk - min    mk - max
mark-up     

elasticiteit 0,98 0,92 0,86 0,81 0,75
1,25 1,2 1,2 1,1 1,0 0,9
1,37 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0

1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1
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Tabel 8 Ramsey coëfficiënten voor 2e klas treintickets met korting in de spits 

 mk - min    mk - max
mark-up     

elasticiteit 0,58 0,39 0,21 0,02 -0,16
0,50 0,3 0,2 0,1 0,0 -0,1
0,68 0,4 0,3 0,1 0,0 -0,1
0,75 0,4 0,3 0,2 0,0 -0,1

Tabel 9 Ramsey coëfficiënten voor 2e klas treintickets met korting in de daluren 

 mk - min    mk - max
mark-up     

elasticiteit 0,96 0,87 0,77 0,68 0,58
1,25 1,2 1,1 1,0 0,8 0,7
1,37 1,3 1,2 1,1 0,9 0,8

1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 0,9

Bijlage 2 
Tabel 1 Gebruik ov-fiets 2004-2010 

Jaar Leden per jaar Ritten per jaar 
2004 11.000 100.000
2005 20.000 189.000
2006 30.000 250.000
2007 34.000 335.000
2008 51.000 480.000
2009 67.000 670.000
2010 85.109 850.136


