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Leeswijzer 
Het economische concept Kopersmacht heeft relevantie voor de huidige en mogelijk ook toekomstige 
regulerings- en toezichtstaken van de NMa in de vervoerssectoren. Via deze consultatie wil de NMa het 
concept Kopersmacht nu voorleggen in twee sectoren, het spoorvervoer en de luchtvaart, om de visie van 
de stakeholders te verkrijgen en de discussie te verbreden. 
 
Dit consultatiedocument behandelt eerst het relevante reguleringskader van de betrokken sectoren 
(omschrijving gereguleerde markten, doeleinden van de regulering, structuur van de regulering). 
Vervolgens wordt het theoretische kader van Kopersmacht (Bargaining Power) behandeld aan de hand 
van een door Oxera gemaakte analyse. Daarna wordt gekeken naar de rol en werking van Kopersmacht in 
de huidige regulering van de twee genoemde sectoren en daarbuiten. Tenslotte wordt kort stilgestaan bij 
mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Per genoemd onderdeel worden een aantal vragen voorgelegd aan 
geconsulteerde stakeholders. 
 
Aan de hand van de schriftelijke antwoorden zal de NMa nog nadere gesprekken voeren met 
geïnteresseerde stakeholders. Uiteindelijk zal de NMa de ontvangen reacties bundelen. Op dit moment 
worden geen specifieke vervolgacties voorzien. Deze consultatie is één onderdeel van een breder streven 
van de NMa om de doelstellingen uit de wet te realiseren en haar functioneren te verbeteren.  
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

 
1. Kopersmacht is een economisch concept, dat inhoudt dat een afnemer tijdens onderhandelingen 

tegenwicht biedt aan een aanbieder1. Kopersmacht kan overal in de bedrijfsketen plaatsvinden en is niet 
alleen relevant voor de eindconsument zoals de naam misschien doet vermoeden. In deze consultatie 
staat kopersmacht tussen infrastructuuraanbieders en de gebruikers van deze infrastructuur centraal.  

 
2. Omdat kopersmacht mogelijk een rol kan spelen in de vervoersectoren heeft de Vervoerkamer NMa dit 

concept nader laten onderzoeken door het onderzoeksbureau Oxera (zie de bijlage Summary Paper). De 
NMa wil het concept nu voorleggen om de visie van de stakeholders te verkrijgen en de discussie te 
verbreden. Inbreng vanuit de markt is essentieel om inzicht te verkrijgen op de effecten van kopersmacht 
en gewenste aanpassingen in de uitvoering van het toezicht.   

 

1.2 Relevantie  

 
3. De NMa heeft wettelijke taken inzake economische regulering en toezicht van de spoor- en 

luchtvaartsector. De NMa ziet zich als lerende organisatie. Nieuwe concepten of dieper inzicht in 
bestaande concepten bekijkt de NMa voortdurend op hun mogelijke toepasbaarheid bij het bereiken van 
de wettelijke doelen. Daarom wil de NMa, in dialoog met stakeholders en beleidsmakers, streven naar 
het versterken en verdiepen van het inzicht in de betrokken markten en regulering. 

 
4. Het concept kopersmacht lijkt relevant in de gereguleerde spoor- en luchtvaartsector. Denkt u 

bijvoorbeeld aan de onderhandelingen over de gebruiksvergoeding tussen ProRail en 
spoorwegonderneming en de consultatie tussen Schiphol en haar gebruikers over de nieuwe tarieven. Als 
vervolg op het theoretische onderzoek wil de NMa het concept kopersmacht aan marktpartijen 
voorleggen. Graag hoor ik van u in hoeverre er sprake is van kopersmacht in de spoor- en 
luchtvaartsector, of u vindt dat kopersmacht versterkt moet worden en hoe de NMa dat zou kunnen 
doen. Inbreng vanuit de markt is daarbij essentieel om goed inzicht te krijgen op de effecten van 
kopersmacht en gewenste aanpassingen in de uitvoering van het toezicht.  

 

1.3 Doel en reikwijdte consultatie 

 
5. De NMa vraagt de van marktpartijen, beleidsmakers en experts om hun visie te geven op het concept, de 

mogelijke benutting ervan en de specifieke omstandigheden die zouden kunnen gelden voor de 
toepassing in de Nederlandse context.  

 
                                                           
1 In het Engels Buyer Power, de (onderhandeling)macht van een afnemer, oorspronkelijk kwam het concept 
naar voren als Countervailing Buyer Power, waarbij de macht van de afnemer wordt bekeken als (volledig) 
tegenwicht aan de grotere (of monopolistische) macht van de aanbieder. 
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6. De consultatie heeft een tweeledig doel. Allereerst de input te krijgen op het concept zelf voor toepassing 
binnen de verantwoordelijkheden van de NMa. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de uitvoering van het 
toezicht van de NMa op informatieverplichtingen. Ten tweede wil de NMa de dialoog opstarten met en 
tussen genoemde partijen over kopersmacht om dit concept verder te ontwikkelen. 

 
7. Benadrukt wordt dat deze consultatie niet betekent dat de NMa alleen maar inzet op kopersmacht. De 

consultatie is één onderdeel van een breder streven van de NMa om de doelstellingen uit de wet te 
realiseren.  

 
8. De consultatie richt zich primair op de toepassing van kopersmacht in de spoor- en luchtvaartsector. 

Ook binnen deze sectoren concentreert de studie zich op de relatie tussen infrastructuur aanbieders 
(Schiphol, ProRail en Keyrail) en gebruiker van de infrastructuur (luchtvaartmaatschappijen en 
spoorwegondernemingen), Het consultatiedocument neemt niet de markt voor bijkomende diensten en 
voorzieningen op en rondom het spoor mee. 

 

1.4 Proces 

 
9. Het betreft hier een proces dat wordt gezien als onderdeel van de brede interactie tussen relevante 

marktpartijen en de toezichthouder. De NMa beoogt geen algemene publieke discussie over 
kopersmacht op te zetten of om thans een toezichts- dan wel beleidsvisie naar buiten te brengen. 
Kennisvinding, analyse en beeldvorming staan voorop. 

 
10. Het proces zal bestaan uit drie onderdelen: 

- Eerste schriftelijke consultatie. Stakeholders en beleidsmakers worden geïnformeerd over het 
concept kopersmacht aan de hand van de bijgevoegde Summary Paper. Aan de hand van een aantal 
gerichte vragen wordt betrokkenen gevraagd hun visie te geven.  

- De NMa nodigt, indien gewenst, betrokken beleidsmakers en stakeholders uit om op verzoek het 
concept kopersmacht nader te bespreken. De NMa zal in ieder geval spreken met de infrastructuur 
aanbieders in de spoor- en luchtvaartsector, te weten Schiphol, ProRail en Keyrail. Voor deze fase zal 
de NMa voor ge nteresseerden ook het meer uitgebreide achtergrond document van Oxera over 
Buyer Power beschikbaar stellen.  

- De NMa zal reacties bundelen. Intern zal de werkgroep de Raad van Bestuur adviseren over 
mogelijke vervolgacties. 

 
11. De NMa voorziet niet mogelijke openbaarmaking van individuele reacties, maar zal ze in principe niet als 

vertrouwelijk behandelen, met uitzondering van die onderdelen waarvan partijen hebben aangegeven dat 
deze vertrouwelijk behandeld moeten worden. Wel wordt partijen verzocht zo beperkt mogelijk een 
beroep hierop te doen gezien het open en analytische karakter van de consultatie en dialoog. De NMa 
streeft naar een transparant proces maar wel gericht op een specifieke groep. 
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2 Reguleringskader – spoor en luchtvaart
 

2.1 Omschrijving van de gereguleerde markten 

 
Spoor 
12. Bij spoor reguleert de Nederlandse wetgever de zakelijke relatie tussen de spoorinfrastructuurbeheerder 

(ProRail en haar dochter Keyrail2) en spoorwegondernemingen (zowel goederen- als 
personenvervoerders). De wetgever beoogt een privaatrechtelijke relatie tussen infrastructuurbeheerder 
en vervoerder; ‘als een relatie van gelijkwaardigheid, wederzijdse afhankelijkheid en gezamenlijke 
optimalisatie. Deze relatie wordt dan ook beheerst door (privaatrechtelijke) toegangsovereenkomsten.’ 3 
De beheerder biedt infrastructuurcapaciteit aan en de spoorwegondernemingen nemen deze capaciteit 
af. De spoorwegondernemingen kopen als het ware infrastructuurcapaciteit in bij de 
infrastructuurbeheerder om personen of goederen te vervoeren. Op hun beurt verkopen 
spoorwegondernemingen vervoerdiensten per spoor aan reizigers en verladers van goederen. De 
spoorweginfrastructuurbeheerder mag alleen werken onder een beheerconcessie van de minister. Er is 
één concessie voor infrastructuurbeheer van het spoor4 in Nederland en die is onderhands toegekend 
aan ProRail.5  

 
13. Dit consultatiedocument neemt niet de markt voor bijkomende diensten en voorzieningen op en rondom 

het spoor mee. Kopersmacht speelt hier ook een rol, maar de NMa richt zich in de eerste plaats op de 
markt voor spoorcapaciteit.  

 
Luchtvaart 
14. De Wet luchtvaart regelt de economische regulering van de zogenaamde luchtvaartactiviteiten van de 

N.V. Luchthaven Schiphol, de exploitant van de luchthaven Schiphol, voor de gebruikers van de 
luchthaven. Concreet gaat het om de activiteiten van Schiphol ten behoeve van het opstijgen en landen 
van luchtvaartuigen, het parkeren van luchtvaartuigen, de afhandeling van passagiers van 
luchtvaartuigen en hun bagage in verband met het opstijgen en landen van luchtvaartuigen en de 
uitvoering van de beveiliging van passagiers en hun bagage, waaronder mede begrepen de faciliteiten 
voor grenscontrole. 6   

 

                                                           
2 ProRail is voor 50% eigenaar van Keyrail, jaarverslag ProRail 2010, p. 17. 
3  
4 Uitgezonderd tram-, metro- en lightrailinfrastructuur.  
5 Zie Beheerconcessie hoofdspoorweginfrastructuur van 1 januari 2005. 
6 Zie voor een recente onderbouwing van de economische machtspositie voor de luchtvaartactiviteiten van 
Schiphol De NMa-rapportage “ Onderzoek economische machtspositie Schiphol en wenselijkheid 
regulering” d.d. 15 november 2010. 
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2.2 Doeleinden regulering 

 
Spoor 
15. Om een efficiënte exploitatie van het spoorwegnet te vergemakkelijken, scheidt de wetgeving de 

exploitatie van vervoerdiensten van het beheer van de infrastructuur7. Daarbij ziet de wet de 
spoorweginfrastructuur als een natuurlijk monopolie en is het noodzakelijk, door middel van regulering, 
de beheerder te stimuleren het spoorwegnet efficiënt te beheren8. Zoals gezegd is er maar één officiële 
infrastructuurbeheerder in Nederland, ProRail (Keyrail is voor 50% eigendom van ProRail). Vanwege 
deze monopoliepositie van de beheerder onder andere de toegang tot het spoor en de vergoeding voor 
het gebruik van de infrastructuur onderhevig aan wettelijke vereisten als non-discriminatie9 en 
kostenoriëntatie10. Toezicht heeft als doel de naleving van de gestelde regels te garanderen11. 

 
Luchtvaart 
16. Het hoofddoel van de het huidige reguleringssysteem is het voorkomen van misbruik van een 

economische machtspositie ten aanzien van de gebruikers van de luchthaven12. De regulering heeft 
betrekking op de tarieven en voorwaarden van Schiphol voor de voornoemde luchtvaartactiviteiten. 

 

2.3 Structuur regulering 

 
Spoor 
17. Het spoor kent toegangsregulering. ProRail en haar dochter Keyrail moeten eerlijke en non-

discriminatoire toegang bieden tot hun infrastructuur. Regulering van de informatievoorziening van de 
beheerder aan spoorwegonderneming moet ook transparante en non-discriminatoire toegang tot de 
spoorweginfrastructuur garanderen. De beheerder moet eenmaal per jaar een netverklaring opstellen 
waarin alle informatie staat die nodig is om van het recht op toegang gebruik te maken. De netverklaring 
omvat, onder andere, de gebruiksvergoeding, details over het heffingstelsel, voorwaarden voor de 
toegang en criteria voor capaciteitstoewijzing. ProRail dient spoorwegondernemingen vooraf te 
consulteren over de netverklaring.13 

 
18. Daarnaast kent het spoor prijsregulering. De begrote opbrengsten uit de gebruiksvergoeding mogen niet 

meer dan de begrote kosten bedragen14. Als de gebruiksvergoeding meer bedraagt dan kosten die direct 

                                                           
7 Preambule richtlijn 91/440/EEG. 
8 Preambule richtlijn 2001/14/EG, overweging 40. 
9 Zie onder andere artikel 27 Spoorwegwet; ‘Een spoorwegonderneming heeft op niet-discriminerende 
grondslag recht op toegang tot de hoofdspoorwegen.(...)’ 
10 Zie artikel 62 Spoorwegwet; ‘Behouderns het tweede, derde en vijfde lid bedragen de begrote opbrengsten 
van de gebruiksvergoeding niet meer dan de begrote kosten (...)’ 
11 Preambule richtlijn 2001/14/EG, overweging 46 en 4e Nota van Wijziging, toelichting pagina 18. 
12 Zie no 28074 Memorie van toelichting. Wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de 
luchthaven Schiphol, pagina 2. 
13 Artikelen 27 en 28 Spoorwegwet en overweging 5, artikel 3 en bijlage 1 Richtlijn 2001/14/EG. 
14 Artikel 62(1) Spoorwegwet.. 
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uit een treindienst voortvloeien, gelden er strengere eisen15. In dat geval mag de gebruiksvergoeding niet 
leiden tot vraaguitval van hele marktsegmenten16. Verder staan de onderhandelingen over de 
gebruiksvergoeding onder het toezicht van de NMa17.  

 
19. Indien spoorwegondernemingen van oordeel zijn dat zij door de beheerder oneerlijk behandeld, 

gediscrimineerd of anderszins benadeeld zijn, kunnen zij daarover een klacht indienen bij de NMa18. 
 
Luchtvaart 
20. De regelgeving inzake Schiphol19 bepaalt dat de tarieven en voorwaarden voor de luchtvaartactiviteiten 

dienen te voldoen aan drie vereisten 1) kostenoriëntatie 2) non-discriminatie en 3) redelijkheid. De 
huidige regulering van Schiphol is te typeren als cost-plus-regulering. Dit houdt kort gezegd in dat de 
maximale tarieven voor de luchtvaartactiviteiten zijn gebaseerd op de geraamde werkelijke kosten voor 
de luchtvaartactiviteiten. Deze kosten omvatten ook een vergoeding voor door Schiphol in 
luchtvaartactiviteiten geïnvesteerd vermogen (WACC). In het geval van Schiphol zijn alleen de 
luchtvaartactiviteiten inclusief beveiligingsactiviteiten) onderworpen aan het regime van de Wet 
luchtvaart. Dit is kenmerkend voor het Dual-till principe van de Wet Luchtvaart: de inkomsten uit 
luchtvaartactiviteiten zijn gereguleerd, de inkomsten uit commerciële activiteiten, zoals verhuur van 
winkelruimte, niet.  

 
21. Schiphol moet in de huidige wet- en regelgeving minstens één keer (maximaal twee keer) per jaar 

tarieven en voorwaarden vaststellen.20 Schiphol dient de gebruikers vooraf te informeren en te 
consulteren over deze tarieven en voorwaarden waarbij zij ook informatie moet geven over de 
ontwikkeling van een aantal in de regelgeving vastgelegde kwaliteitsindicatoren en voorgenomen 
investeringen. Na consultatie en informatie stelt Schiphol al dan niet met inachtneming van de wensen 
van gebruikers de tarieven en voorwaarden van de luchtvaartactiviteiten vast. Indien gebruikers van 
oordeel zijn dat (bepaalde) tarieven en voorwaarden in strijd zijn met de wettelijke vereisten van 
kostenoriëntatie, redelijkheid of non-discriminatie kunnen zij daarover een klacht indienen bij de NMa. 
De NMa toetst de voornemens van Schiphol aan deze wettelijke vereisten en kan indien nodig 
corrigerend optreden richting Schiphol. 

 
22. Sinds de herziene wet Luchtvaart21, is het mogelijk om een kwaliteitsafspraak, een zogenaamde Service 

Level Agreement22 (SLA), af te sluiten tussen Schiphol en (een groep van) luchtvaartmaatschappijen. De 
wet Luchtvaart verwoordt het als volgt: ‘‘‘‘Gebruikers van de luchthaven die gebruik wensen te maken van 
diensten op maat of specifiek voor hen gereserveerde terminals of delen van terminals, kunnen een verzoek 
daartoe richten aan de exploitant.’23 Het gaat er dus om dat (individuele) gebruikers van de luchthaven, 

                                                           
15 Artikelen 7(3) en 8 Richtlijn 2001/14/EG. 
16 Artikel 8(1) Richtlijn 2001/14/EG. 
17 Artikel 63 Spoorwegwet. 
18 Artikel 71 Spoorwegwet. Belanghebbenden kunnen ook tegen spoorwegondernemingen een klacht 
indienen. 
19 Zie artikel 8.25d Wet Luchtvaart. 
20 Zie wederom artikel 8,25d Wet Luchtvaart. 
21 Ingangsdatum 25 mei 2011. 
22 Een Service Level Agreement wordt in het Nederlands kwaliteitsafspraken of diensten op maat genoemd. 
23 Artikel 8.25ea lid 1 wet Luchtvaart. 
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exploitant Schiphol kunnen verzoeken om een speciale dienst aan hen te leveren tegen bepaalde 
voorwaarden. Schiphol moet een verzoek beoordelen aan de hand van vooraf opgestelde criteria. Over de 
inhoud en voorwaarden kunnen de exploitant en de gebruiker onderhandelen, waarna een 
overeenstemming wordt vastgesteld. Indien de gebruiker het niet eens is met een besluit van de 
exploitant inzake kwaliteitsafspraken, kan de gebruiker een klacht indienen bij de NMa. Bij de 
beoordeling van het geschil wordt getoetst of de criteria die de exploitant heeft gehanteerd 
overeenstemmen met de eisen van relevantie, objectiviteit, transparantie en non-discriminatie.24 

 
 

3 Theoretisch kader – bargaining theory
 

3.1 Inleiding 

 
23. De NMa heeft aan Oxera Consulting Ltd (hierna: Oxera) de opdracht gegeven om uit te werken hoe de 

effectieve macht van afnemers (hierna: kopersmacht) vanuit economische theorie en praktijkervaringen 
benaderd kan worden, in de context van de economische regulering van de luchtvaart- en spoorsector. 
Een samenvatting (Summary paper) is als bijlage toegevoegd. Deze studie is ondersteunend aan deze 
consultatie. 

 
24. In de volgende paragraaf volgt een korte Nederlandse samenvatting van de analyse van Oxera. 

Vervolgens legt de Vervoerkamer NMa u een aantal vragen voor over het gepresenteerde kader en de 
mogelijke toepassing daarvan op de voor u relevante vervoermarkt. 

 

3.2 Samenvatting analyse Oxera 

 
25. De zogenaamde bargaining theory is een economisch theoretisch kader waarmee de mate van 

kopersmacht (buyer power in het Engels) kan worden onderzocht. Bargaining theory, neemt aan dat 
downstream inkopers kunnen onderhandelen om tot lagere inkoopprijzen te komen. Upstream 
aanbieders kunnen marktmacht hebben, maar de marktmacht van downstream inkopers kan ingezet 
worden om uitoefening van de marktmacht van aanbieders tegen te gaan. Wanneer afnemers op deze 
manier het effect van de marktmacht van aanbieders volledig teniet doen, spreken we van opheffende 
kopersmacht (countervailing buyer power in het Engels). 

 
26. Er zijn verschillende factoren die de uitkomst van onderhandelingen beïnvloeden. Een belangrijke factor 

is het totaal van outside options voor de verschillende marktpartijen. De reden hiervoor is dat de dreiging 
om af te zien van een overeenkomst in de bargaining theory de drijvende kracht is achter het bereiken van 
overeenstemming. Hoe beter de outside options, hoe geloofwaardiger de dreiging om niet tot een 
overeenkomst te komen. De outside options worden grotendeels bepaald door de marktstructuur. Denk 
hierbij aan de relatieve omvang van de koper en de beschikbaarheid van alternatieve producten of 
aanbieders. De effectiviteit van de onderhandelingen wordt op zijn beurt beïnvloed door de 
karakteristieken van de markt. 

                                                           
24 Artikel 8.25ea lid 2 wet Luchtvaart. 
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27. In de praktijk blijken factoren die de mate van kopersmacht beïnvloeden vaak structureel van aard te zijn. 

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

 
28. Over kopersmacht wordt in het algemeen aangenomen dat het de welvaart verhoogt. Dit is echter niet 

altijd het geval. Voorbeelden daarvan zijn:  
- Als u de bedrijfsketen opdeelt in drie lagen: infrastructuuraanbieder, inkoper en eindgebruiker dan 

kan marktmacht van de inkoper in de downstream markt (tussen inkoper en eindgebruiker) er voor 
zorgen dat eindgebruikers niet volledig de vruchten plukken van de regulering van de upstream 
markt (tussen infrastructuuraanbieder en inkoper). Dit komt doordat de inkopers in de upstream 
markt een deel van de welvaartwinst van regulering voor zichzelf houden. 

- Het kan het geval zijn dat de belangen van inkopers niet in lijn zijn met de belangen van 
eindafnemers. Zo kan een capaciteitsuitbreiding in de upstream markt positief zijn voor 
eindafnemers, maar negatief voor inkopers, omdat het hun marktmacht in de downstream markt 
verlaagt. Door in een dergelijke situatie uitkomsten in de upstream markt af te laten hangen van 
kopersmacht in die markt, worden de belangen van eindafnemers onvoldoende behartigd. 

 

3.3 Consultatievragen 

 
29. Oxera komt in zijn advies tot de conclusie dat bargaining theory het juiste theoretische kader is om de 

effectiviteit van onderhandelingen tussen vervoerders en afnemers op de Nederlandse markten voor 
spoor en luchtvaart te benaderen. Volgens deze theorie zijn uitkomsten van onderhandelingen efficiënt 
wanneer sprake is van compenserende kopersmacht. Over de toepasbaarheid van het door Oxera 
uitgewerkte theoretisch kader stelt de Vervoerkamer NMa u de onderstaande vragen. Motiveer uw 
antwoorden graag duidelijk, met waar mogelijk verwijzingen naar het Summary Paper van Oxera. 

 
 

Vraag 1: Wat is uw mening over de toepasbaarheid van de bargaining theory voor de analyse van de 
effectiviteit van onderhandelingen tussen aanbieders en afnemers op de Nederlandse markten voor 
spoor- en luchtvaart? 
 
Vraag 2: Kunt u aangeven welke outside options u in uw positie als afnemer dan wel aanbieder heeft? Wat 
is uw mening over de mate waarin deze outside options uw onderhandelingspositie beïnvloeden? 
 
Vraag 3: Bent u van mening dat in uw sector sprake is van opheffende kopersmacht (een niveau van 
kopersmacht welke het effect van marktmacht van aanbieders volledig teniet doet)? 
 
Vraag 4: Kunt u aangeven of in uw sector er situaties zijn waarin kopersmacht niet de welvaart verhoogt 
maar verlaagt? Kunt u deze situaties omschrijven? 
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4 Kopersmacht onder de huidige regulering 
 

4.1 Welke rol speelt kopersmacht in de huidige regulering? 

 
30. Kopersmacht is het idee dat afnemers tegenwicht kunnen bieden aan een aanbieder met een 

machtspositie. Binnen de huidige spoor- en luchtvaartregulering vallen vier generieke instrumenten te 
onderscheiden die beogen kopersmacht te vergroten: 
- Verplichte informatieverstrekking door de aanbieder. Asymmetrische informatie is een bron van 

onderhandelingsmacht. Verplichte informatieverstrekking kan deze verminderen en de kopersmacht 
vergroten ten opzichte van de aanbieder. Daarnaast reduceert deze verplichting 
informatieasymmetrie tussen kopers (reduceert uneven bargaining power). 

- Consultatie van afnemers beperkt de ruimte van de aanbieder om af te wijken van de wensen van 
afnemers.  

- Onderhandelingen tussen aanbieder en afnemer creëert enige mate wederzijdse afhankelijkheid. 
Bijvoorbeeld in de spoorsector moeten de spoorwegonderneming en de beheerder een 
toegangsovereenkomst ondertekenen voordat de spoorwegonderneming kan rijden op het 
spoorwegnet. Over de voorwaarden, bijvoorbeeld prijs en kwaliteit, kunnen partijen onderhandelen. 

- Klachtrecht bij bijvoorbeeld de toezichthouder. Het enkele bestaan van een klachtrecht heeft een 
preventief effect op de consultatie en eventueel onderhandelingen. Het klachtrecht creëert 
onzekerheid doordat een derde de uitkomsten van de consultatie en onderhandelingen toetst en 
herziet. Deze onzekerheid beïnvloedt ex ante het gedrag van de onderhandelende partijen. De 
normen in de regelgeving, zoals bijvoorbeeld redelijkheid of non-discriminatie, vormen de 
bandbreedte waarbinnen consultatie en onderhandelingen plaats kunnen vinden.  

Dit wil niet zeggen dat het verhogen van buyer power altijd het (enige) oogmerk is. Met bijvoorbeeld 
verplichte informatieverstrekking en consultatie kan ook informatievoorziening aan de overheid beoogd 
worden.  
 

31. Bij spoor speelt kopersmacht een centrale rol. De huidige regulering is opgebouwd rondom 
onderhandelingen tussen aanbieder en afnemer over de gebruiksvergoeding en andere 
toegangsvoorwaarden. De regelgeving is er op gericht deze onderhandelingen te faciliteren. De 
netverklaring – de publicatie van tarieven en andere toegangsvoorwaarden - is door de rechter bevestigd 
als een aanbod tot onderhandelingen25. Partijen hoeven hier niet mee in te stemmen.  

 
32. Vergeleken met spoor, speelt bij luchtvaart kopersmacht een minder prominente rol in de regulering. 

Tijdens de consultatie van het tariefvoorstel (en toerekeningsysteem) van Schiphol kunnen afnemers hun 
wensen kenbaar maken. Echter Schiphol is niet afhankelijk van de instemming van afnemers om haar 
tarieven en voorwaarden vast te stellen. Gebruikers kunnen bij het uitblijven van overeenstemming 
echter gebruik maken van hun klachtrecht onder de Wet luchtvaart. De NMa kan dan toetsen of de door 
gebruikers bestreden tarieven en voorwaarden strijdigheid opleveren met de Wet Luchtvaart. 

 

                                                           
25 Uitspraak Rechtbank Rotterdam 28 september 2007, 06/3416 MEDED VRLK T1 
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33. De regelgeving bij luchtvaart maakt minder gebruik van kopersmacht dan bij spoor. Een cruciale vraag is 
of - en in hoeverre - het faciliteren van kopersmacht door regelgeving ook in de praktijk leidt tot 
daadwerkelijke kopersmacht. 

 

  
 

4.2 Waar in het wettelijk kader zien we kopersmacht aan het werk? 

 
Hierboven werden vier instrumenten omschreven die beogen de kopersmacht van afnemers in de spoor- en 
luchtvaartsector te verhogen. De mate waarin deze instrumenten daadwerkelijk bijdragen aan het vergroten 
van kopersmacht is in grote mate afhankelijk van de precieze invulling die door toezichthouder, wetgever en 
marktpartijen aan deze instrumenten wordt gegeven: 

- De invulling van het toezicht door de NMa op basis van de bovengenoemde wetgevingsinstrumenten. 
De toezichthouder kan keuzes maken in zijn toezicht op het proces en/of inhoud van de consultatie en 
onderhandelingen te beïnvloeden (bijvoorbeeld het stellen van deadlines, bij de consultatie zitten, etc.) 

- De kwaliteit van de interactie tussen marktpartijen (zowel aanbieder als afnemer). Worden er 
alternatieven met verschillende prijs- kwaliteitsverhoudingen aangeboden en gevraagd? Vindt er in het 
consultatieproces een afruil plaats tussen prijs- en kwaliteit? 

- De bewoording in de regelgeving. Is deze gedetailleerd of ruim omschreven? Staan er procedurele of 
inhoudelijke normen? Is de toetsing hierop marginaal of volledig? 

Nu de concrete invulling van deze instrumenten essentieel is voor het daadwerkelijk effect op 
kopersmacht, behandelt deze paragraaf gedetailleerd de meest relevante wetgevingsinstrumenten voor 
spoor en luchtvaart.  

 
Spoor 
 
Informatieverstrekking 
34. De spoorregulering kent een aantal specifieke bepalingen die kopersmacht kunnen verhogen. Op het 

gebied van verplichte informatieverstrekking bepaalt de wet26 dat de beheerder een netverklaring 
publiceert ten minste 4 maanden vóór het verstrijken van de termijn voor het indienen van 
capaciteitsaanvragen voor de jaardienst. Inhoudelijk stelt de wet dat de netverklaring onder andere 
informatie bevat over:  
- de tarieven en details over heffingsbeginselen 
- criteria en voorschriften voor het toewijzen van spoorcapaciteit door de spoorbeheerder 
- bijzonderheden over beperkingen in het gebruik van de spoorweginfrastructuur. 

                                                           
26 Artikel 58 Spoorwegwet j. artikel 3(4) Richtlijn 2001/14/EG. 

Vraag 5: De NMa is van mening dat de hierboven beschreven vier wetgevingsinstrumenten de 
belangrijkste zijn om via regulering, de kopersmacht in de spoor- en luchtvaartsector te kunnen 
beïnvloeden. Bent u het hier mee eens? Zijn er andere wettelijke bepalingen die relevant zijn voor de 
analyse van het effect van onderhandelingen op kopersmacht in genoemde sectoren? 
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- weergave van geldende kaderovereenkomsten27 
De precieze bewoording bepaalt in belangrijke mate in hoeverre de informatieverstrekking reikt. 
Bijvoorbeeld, de relatieve onderhandelingsposities van partijen verschillen als alleen publicatie van 
tarieven vereist is vergeleken met publicatie van tarieven plus details van heffingsbeginselen.  

 
Consultatie 
35. De informatieverstrekking door middel van de netverklaring is ook gekoppeld aan een 

consultatieprocedure. De beheerder stelt na overleg met betrokken gerechtigden een netverklaring op.28 
De beheerder overlegt, voornamelijk met spoorwegondernemingen, over de inhoud en strekking van de 
netverklaring. Op deze manier kunnen ondernemingen toevoegingen dan wel wijzigingen aanvoeren. De 
beheerder kan deze overnemen.  

 
Onderhandelingen 
36. Zoals gezegd nemen onderhandelingen tussen aanbieder en afnemer een prominente plaats in binnen 

de spoorregulering. Onderhandelingen zijn expliciet toegestaan over: 
- De toegangsovereenkomst over de rechten voor het gebruik van de infrastructuurcapaciteit voor één 
 dienstregelingjaar, inclusief de gebruiksvergoeding en de kwaliteit van de infrastructuur. 
- De kaderovereenkomst over de rechten voor het gebruik van de infrastructuurcapaciteit voor meer 
 dan één dienstregelingjaar. De kaderovereenkomst behelst geen gedetailleerde beschrijving van een 
 treinpad. 
- Voor de gebruiksvergoeding en de kwaliteit kunnen partijen, buiten de eenjarige 
 toegangsovereenkomst, meerjarige overeenkomsten afsluiten. Onderhandelingen over de hoogte 
 van de gebruiksvergoeding zijn niet toegestaan dan na een melding bij de NMa.  
In principe kunnen private partijen onderhandelen en overeenkomsten sluiten tenzij de wet dit verbiedt. 
De spoorwegwet stelt twee belangrijke beperkingen aan onderhandelingen. Ten eerste ten aanzien van 
capaciteit. Het gedetailleerd vastleggen van rechten voor het gebruik van capaciteit kan alleen voor het 
eerstvolgende dienstregelingjaar. Ten tweede zijn onderhandelingen over de gebruiksvergoeding 
gebonden aan specifieke inhoudelijke en procesvoorwaarden.29  
 

Klachtrecht 
37. Een belanghebbende kan bij de NMa een geschil aanhangig maken om te onderzoeken of een beheerder 

of spoorwegonderneming de belanghebbende oneerlijk heeft behandeld, heeft gediscrimineerd of 
anderszins benadeeld.30 De NMa kan in haar besluit op een geschil een last onder dwangsom opleggen. 
Ervan uitgaande dat partijen (doorgaans) geschillen trachten te vermijden, werpt het klachtrecht zijn 
schaduw vooruit. De gronden waarop een geschil aanhangig kan worden gemaakt zijn in de 
Spoorwegwet  breed en open geformuleerd. Dit kan het effect hebben dat er voor alle partijen meer 
onzekerheid bestaat over de uitkomst van een beslissing van de NMa. Dit kan tevens een voordelig effect 
hebben op de effectiviteit van onderhandelingen. Meer beperkt geformuleerde gronden kunnen de 

                                                           
27 Kaderovereenkomsten zijn een soort raamwerkovereenkomsten tussen spoorbeheerder en vervoerder 
waarin op een hoger abstractie niveau spoorcapaciteit voor meerdere jaren gereserveerd wordt. Op detail 
niveau mag maximaal een jaar van te voren capaciteit gereserveerd worden in toegangsovereenkomsten.  
28 Artikel 58 Spoorwegwet j. artikel 3(1) Richtlijn 2001/14/EG. 
29 Artikelen 59, 60, 62 en 63 Spoorwegwet j. artikelen 7 t/m 13, 17 
30 Artikel 71 Spoorwegwet 
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zekerheid van uitkomsten van NMa-beslissingen verhogen en de effectiviteit van onderhandelingen 
verminderen. 

 
 
Luchtvaart 
 
Informatieverstrekking 
38. Op het gebied van informatieverstrekking bepaalt de wet dat Schiphol ten minste eenmaal per jaar de 

tarieven en voorwaarden vaststelt voor de activiteiten van de exploitant van de luchthaven ten behoeve 
van het gebruik van de luchthaven door gebruikers. Deze tarieven en voorwaarden worden voor 
inwerkingtreding medegedeeld.31 Voorafgaand aan de vaststelling van deze tarieven en voorwaarden, 
publiceert Schiphol een voorstel. 

39. Inhoudelijk dient Schiphol haar gebruikers kort gezegd te informeren over:32 
- De voorgenomen tarieven en voorwaarden, van de luchtvaartactiviteiten voor de komende 

tariefperiode. 
- Een omschrijving van de daarvoor te leveren diensten en het daarvan te verwachten en gerealiseerde 

kwaliteitsniveau. 
- De economische onderbouwing van de tarieven en de daarvan afgeleide opbrengsten gerelateerd 

aan de gespecificeerde kosten. 
- De te verwachten efficiencywinst. 
- Investeringen op de luchthaven op de middellange en lange termijn. 

                                                           
31 Artikel 8.25d Wet Luchtvaart 
32 Zie toelichting bij Besluit Exploitatie luchthaven Schiphol. 

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

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

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

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

de wettelijke eisen. 
 
Vraag 7: Wat is uw mening over het effect van de verschillende instrumenten op de onderhandelingen in 
het algemeen, en de kopersmacht in het bijzonder, in uw sector? Gaat u hierbij specifiek in op elk van de 
vier instrumenten (voor zover voor u relevant). 
 
Vraag 8: Kan de effectiviteit van de onderhandelingen vergoot worden? Zo ja, hoe? Maak in uw antwoord 
onderscheid tussen elementen waaraan de Vervoerkamer NMa binnen het huidige wettelijk kader nadere 
invulling kan geven, elementen waaraan marktpartijen invulling kunnen geven en elementen waarvoor een 
wetswijziging nodig zou zijn. Gaat u hierbij specifiek in op elk van de vier instrumenten (voor zover voor u 
relevant). 



Consultatiedocument Kopersmacht NMa 

 14

 
40. Door de tarieven en voorwaarden tijdig aan de gebruikers van de luchthaven kenbaar te maken, 

waarborgt de exploitant de transparantie van zijn aanbod.33 Met deze transparantie jegens gebruikers 
kan, aldus de regelgeving34, worden gerealiseerd dat partijen in beginsel zelf in onderhandelingen tot 
overeenstemming komen zodat de noodzaak om zich tot de NMa te wenden met een klacht over de 
vastgestelde tarieven afneemt. 

 
41. In de economische onderbouwing geeft Schiphol aan 1) op welke wijze de verwachte kosten voor de 

luchtvaartactiviteiten worden bepaald en toegerekend, en 2) de verwachte opbrengst voor de 
luchtvaartactiviteiten inclusief onderbouwde prognoses met betrekking tot het gebruik van de luchthaven 
(volumeprognose).35 Voor wat de kosten betreft, geeft Schiphol inzicht in de kosten van het gebruik van 
bijvoorbeeld de landingsbanen, de vertrekhal of de voorrijwegen als onderdeel van luchtvaartactiviteiten, 
de wijze waarop Schiphol deze kosten toerekent en het in de kostenberekening op te nemen rendement. 
Tevens krijgen de gebruikers inzicht in de verwachtingen van de exploitant met betrekking tot de 
wijziging van de totale kosten voor het komende boekjaar ten opzichte van het daaraan voorafgaande, 
lopende boekjaar. De opbrengsten en kosten dienen nader te worden gespecificeerd.  

 
42. De hierboven genoemde omschrijving van de te leveren diensten is nodig, zodat gebruikers zich een 

beeld kunnen vormen van de zogenaamde service levels en daarop zullen kunnen reageren met name 
wat betreft de aard en de kwaliteit van de diensten. Voor het kwaliteitsniveau is in de regelgeving een 
aantal kwaliteitsindicatoren gegeven. Informatie over investeringen dient ertoe de gebruikers inzicht te 
geven in de voorgenomen investeringen van de exploitant, zodat zij de tariefwijziging mede in het kader 
van het middellange en lange termijn beleid van de exploitant kunnen beoordelen.36   

 
Consultatie 
43. Gekoppeld aan de bovengenoemde informatieverstrekking, consulteert Schiphol gebruikers van de 

luchthaven over tarieven en voorwaarden alvorens deze worden vastgesteld37. Na afloop van de 
consultatieprocedure dient de exploitant de tarieven en voorwaarden vast te stellen, rekening houdend 
met de zienswijzen van de gebruikers. Schiphol dient haar overwegingen omtrent de ingebrachte 
zienswijzen te motiveren (artikel 8.25 e, lid 3 Wet luchtvaart). Hij zal dus steeds moeten verantwoorden 
waarom geen rekening is gehouden met de desbetreffende inbreng van gebruikers bij de vaststelling van 
de tarieven en voorwaarden.38 Hierbij dient hij de volgende criteria te hanteren: de wetgeving, de aard en 
de kwaliteit van de betreffende39 dienstverlening alsmede met behulp van een zogenoemde benchmark.  

 

                                                           
33 Tweede Kamer, 2001-2002, 28074, nr. 3, p. 4. 
34 Zie toelichting bij Besluit Exploitatie luchthaven Schiphol. 
35 Zie toelichting bij Besluit Exploitatie Luchthaven. 
36  Volgens de toelichting op artikel 4 van het Besluit Exploitatie luchthaven luchthaven is de toetsing door de 
NMa is beperkt tot de beoordeling van de door de exploitant vastgestelde tarieven en voorwaarden voor het 
lopende of eerstvolgende boekjaar en heeft geen betrekking op de voorgenomen investeringen voor de 
eerstkomende periode van vijf jaar en de investeringsplannen voor de lange termijn. 
37 Artikel 8.25e leden 3t/m 5 wLv en artikel 4 van het Besluit Exploitatie Luchthaven. 
38 Tweede Kamer, 2001-2002, 28074, nr. 3, p. 5 
39 Tweede Kamer, 2001-2002, 28074, nr. 3, p. 11 
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44. Door middel van een verzoek kunnen gebruikers aan Schiphol kenbaar maken dat zij gebruik willen 
maken van specifiek voor hen op maat geleverde diensten van Schiphol. Een dergelijk verzoek wordt op 
objectieve, transparante en non-discriminatoire wijze beoordeeld door Schiphol. Gebruikers die een 
verzoek hebben gedaan kunnen bij NMa een beoordeling van de genomen beslissing omtrent het 
verzoek aanvragen. De NMa beoordeelt dan de consistentie met de krachtens de Wet Luchtvaart 
gestelde regels40.  

 
Klachtrecht  
45. Nadat Schiphol de tarieven en voorwaarden heeft vastgesteld, hebben de gebruikers de mogelijkheid de 

NMa te verzoeken een oordeel te geven omtrent de vraag of de tarieven en voorwaarden in strijd zijn met 
de bij of krachtens de Wet luchtvaart gestelde regels.41 Dit klachtrecht is gebaseerd op artikel 8.25f in de 
Wet Luchtvaart. De gronden die de gebruiker aan zijn aanvraag ten grondslag legt hebben betrekking op 
de hoogte van de tarieven, de gestelde voorwaarden, de gevolgde procedure bij de vaststelling van de 
tarieven of het overleggen van stukken door de exploitant.42 De beoordeling geschiedt aan de hand van 
de wettelijke eisen van non-discriminatie, kostenoriëntatie en redelijkheid. 43 

 
 
 

                                                           
40 Artikel 8.24ea 
41 Zie Wet luchtvaart, artikel 8.25f, lid 1 
42 Stb 2006, 333, p. 31 
43 Artikel 8.25f leden 1 en 7 wLv 

Vraag 9: Hoe beïnvloeden de huidige instrumenten uw onderhandelingspositie? Hoe worden deze 
effecten veroorzaakt? Gaat u hierbij specifiek in op elk van de drie instrumenten (voor zover voor u 
relevant): 

- Informatieverstrekking waaronder een omschrijving van het kwaliteitsniveau, een onderbouwing 
van de tarieven en de daarvan afgeleide kosten, de te verwachten efficiencywinst en de 
investeringen op de luchthaven. 

- Consultatie waaronder, het consultatieproces, de motivering van Schiphol omtrent de 
zienswijzen van gebruikers en het verzoek van gebruikers om gebruik te maken van diensten van 
Schiphol. 

- Onderhandeling, en  
- Klachtrecht, waaronder de grondslagen voor het indienen van een klacht en de beoordeling aan 

de wettelijke eisen van non-discriminatie, kostenoriëntatie en redelijkheid. 
 
Vraag 10: Wat is uw mening over het effect van de verschillende instrumenten op de onderhandelingen in 
het algemeen, en de kopersmacht in het bijzonder, in uw sector? Gaat u hierbij specifiek in op elk van de 
drie instrumenten (voor zover voor u relevant). 
 
Vraag 11: Kan de effectiviteit van de onderhandelingen vergroot worden? Zo ja, hoe? Maak in uw antwoord 
onderscheid tussen elementen waaraan de Vervoerkamer NMa binnen het huidige wettelijk kader nadere 
invulling kan geven, elementen waaraan marktpartijen invulling kunnen geven en elementen waarvoor een 
wetswijziging nodig zou zijn. 
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4.3 Kopersmacht aan het werk buiten het wettelijk kader 

 
46. Deze paragraaf beschrijft een aantal factoren die kopersmacht beïnvloeden maar die niet direct 

voortvloeien uit het wettelijk kader. Het gaat hierbij ook om ontwikkelingen die de NMa heeft 
waargenomen die vanuit de privaatrechtelijke vrijheid van partijen zijn geïnitieerd. 

 
De vorming van Brancheorganisaties 
47. Spoorwegondernemingen, zowel personen- als goederenvervoerders hebben zich verenigd in 

brancheorganisaties, respectievelijk Federatie Mobiliteit Nederland (FMN) en Koninklijk Nederlands 
Vervoer (KNV). Luchtvaartmaatschappijen zijn verenigd in BARIN/SAOC. Gezamenlijk optrekken in 
consultatie en onderhandelingen kan de kopersmacht van afnemers versterken. De mogelijkheden voor 
gezamenlijk optrekken zijn overigens wettelijk beperkt door artikel 6 van de Mededingingswet en artikel 
101 VWEU. 

 
Meerjaren contracten voor de gebruiksvergoeding voor spoorweginfrastructuur 
48. In het begin van de reguleringsperiode van het spoor was de contractduur van overeenkomsten over de 

gebruiksvergoeding beperkt tot één jaar. Na een paar jaar zijn partijen overgestapt naar 
meerjarencontracten. Ook in geval van Schiphol komt de optie van het sluiten van meerjarencontracten 
naar voren in discussies over de herziening van de wet- en regelgeving. Deze ontwikkeling naar langere 
contracten tussen aanbieder en afnemer kan de kopersmacht beïnvloeden. 

 
 

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

5.1 Inleiding 

49. Of en in hoeverre kopersmacht een relevante factor is of kan zijn, is sterk afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden, verhoudingen en ontwikkelingen in de betrokken sectoren. Verder lijkt kopersmacht 
geen statisch gegeven, maar is er sprake van een voortdurende ontwikkeling van de relatieve positie van 
aanbieders en afnemers. Twee onderling afhankelijke elementen kunnen bij kopersmacht onderscheiden 
worden als geprobeerd wordt een blik op de toekomst te werpen: de feitelijke ontwikkelingen in de markt 
en, afgeleid daarvan, de ontwikkelingen in het regulerende kader. 

 
50. Feitelijke ontwikkelingen in de markt kunnen kopersmacht aanmerkelijk beïnvloeden. Interne factoren 

zoals bijvoorbeeld IT ontwikkelingen en product vernieuwing kunnen daarbij een rol spelen, maar ook 
externe factoren, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van alternatieve producten en instelling van 
belastingen. 

 
 
51. Het regulerende kader zelf kan invloed uitoefenen op onderlinge machtsverhoudingen bij marktpartijen. 

Op dit moment is in de betrokken sectoren voor een bepaald niveau van reguleren gekozen, zie hiervoor 
hoofdstuk 3. Dit niveau heeft effect op de kopersmacht. Ook regulering zelf is onderhevig aan 
verandering. Gekozen kan worden voor meer, voor minder of voor andersoortige regulering. Dit kan weer 
effect hebben op kopersmacht. 

 
52. Verder is er altijd rekening te houden met extreme situaties en verstoringen die effect kunnen hebben. 

Dat dergelijke situaties mogelijk slechts zeldzaam zijn wil niet zeggen dat zij niet reëel kunnen zijn. 
 

 
 

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

Vraag 17: Welk effect kunnen marktontwikkelingen hebben op de werking van het huidige regulerende 
kader in de (deel)sectoren? 
Vraag 18: Welke ontwikkelingen in het regulerende kader zelf acht u wenselijk? Speelt kopersmacht daarbij 
een rol of kan kopersmacht daarbij benut worden? 

Vraag 19: Kunt u extreme situaties benoemen die effect zullen hebben op kopersmacht in uw sector? 
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6 Tot slot 
 
53. Onderzoek door Oxera laat zien dat kopersmacht in theorie een interessant concept is. De NMa legt het 

concept nu ter discussie aan u voor om uw visie te verkrijgen en de discussie te verbreden. Een afnemer 
kan door haar kopersmacht tegenwicht bieden aan een aanbieder met een machtspositie. Wettelijke 
instrumenten, het gedrag van marktpartijen en de toezichthouder kunnen kopersmacht vergroten. Vanuit 
haar wettelijke taak toezicht te houden op de spoor- en luchtvaartsector streeft de NMa steeds naar een 
zo goed mogelijke uitvoering van deze taken. Nieuwe concepten of dieper inzicht in bestaande 
concepten bekijkt de NMa op hun mogelijke toepasbaarheid bij het bereiken van de wettelijke doelen. 
Inbreng vanuit de markt en beleid is daarbij essentieel om goed zicht te krijgen op de effecten van 
kopersmacht en gewenste aanpassingen in de uitvoering van het toezicht.  Uw deelname aan deze 
consultatie stelt de NMa daarom zeer op prijs.  

 
54. U kunt uw antwoorden tot en met 20 maart 2012 toesturen naar 

consultatiekopersmachtvervoer@nma.nl. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde 
antwoordformulier. Vermeldt u alstublieft ook of u gebruik maakt van de mogelijkheid om uw reactie in 
een gesprek te bespreken. De NMa zal reacties bundelen. Intern zal de werkgroep de Raad van Bestuur 
adviseren over mogelijke vervolgacties.  

 
55. Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met mevrouw Claudine Vliegen (via 

claudine.vliegen@nma.nl of 070-3301978) of met de heer René Fennes (via rene.fennes@nma.nl of 070-
3303367). 

 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
 
Mark te Velthuis 
Clustermanager Vervoerkamer 
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Bijlage Antwoordformulier 
 
U kunt het ingevulde vragenformulier sturen naar consultatiekopersmachtvervoer@nma.nl. Voor vragen over 
de consultatie kunt u contact opnemen met mevrouw Claudine Vliegen (via claudine.vliegen@nma.nl of 070-
3301978) of met de heer René Fennes (via rene.fennes@nma.nl of 070-3303367). 
 
Algemeen 
Naam:  
Bedrijfsnaam:  
Contactgegevens:  
Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid 
om uw reactie in een gesprek met de 
NMa te bespreken? 

Ja / Nee 

Wilt u het volledige onderzoeksrapport 
van Oxera ontvangen zodra deze 
afgerond is? 

Ja / Nee 

Bevat uw reactie vertrouwelijke gegevens? 
Zo ja, geeft u dan in de tekst aan welke 
gegevens vertrouwelijk zijn. 

Ja / Nee 

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

 

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

 

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

 

ALGEMEEN Vraag 4: Kunt u aangeven of 
in uw sector er situaties zijn waarin 
kopersmacht niet de welvaart verhoogt 
maar verlaagt? Kunt u deze situaties 
omschrijven? 
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ALGEMEEN Vraag 5: De NMa is van 
mening dat de hierboven beschreven vier 
wetgevingsinstrumenten de belangrijkste 
zijn om via regulering, de kopersmacht in 
de spoor- en luchtvaartsector te kunnen 
beïnvloeden. Bent u het hier mee eens? 
Zijn er andere wettelijke bepalingen die 
relevant zijn voor de analyse van het 
effect van onderhandelingen op 
kopersmacht in genoemde sectoren? 

 

SPOOR Vraag 6: Hoe beïnvloeden de 
huidige instrumenten uw 
onderhandelingspositie? Hoe worden 
deze effecten veroorzaakt? Gaat u hierbij 
specifiek in op elk van de vier 
instrumenten (voor zover voor u 
relevant): 
- Informatieverstrekking waaronder de 
tarieven, heffingsbeginselen, criteria en 
voorschriften voor capaciteitstoewijzing. 
- Consultatie waaronder, het 
consultatieproces. 
- Onderhandelingen, waaronder 
onderhandelingen over gebruiksrechten, 
gebruiksvergoeding, kwaliteit van de te 
leveren diensten en 
kaderovereenkomsten. 
- Klachtrecht, waaronder de grondslagen 
voor het indienen van een klacht en de 
beoordeling aan de wettelijke eisen. 

 

SPOOR Vraag 7: Wat is uw mening over 
het effect van de verschillende 
instrumenten op de onderhandelingen in 
het algemeen, en de kopersmacht in het 
bijzonder, in uw sector? Gaat u hierbij 
specifiek in op elk van de vier 
instrumenten (voor zover voor u 
relevant). 
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SPOOR Vraag 8: Kan de effectiviteit van 
de onderhandelingen vergoot worden? Zo 
ja, hoe? Maak in uw antwoord 
onderscheid tussen elementen waaraan 
de Vervoerkamer NMa binnen het huidige 
wettelijk kader nadere invulling kan 
geven, elementen waaraan marktpartijen 
invulling kunnen geven en elementen 
waarvoor een wetswijziging nodig zou 
zijn. Gaat u hierbij specifiek in op elk van 
de vier instrumenten (voor zover voor u 
relevant). 

 

LUCHTVAART Vraag 9: Hoe beïnvloeden 
de huidige instrumenten uw 
onderhandelingspositie? Hoe worden 
deze effecten veroorzaakt? Gaat u hierbij 
specifiek in op elk van de drie 
instrumenten (voor zover voor u 
relevant): 
- Informatieverstrekking waaronder een 
omschrijving van het kwaliteitsniveau, 
een onderbouwing van de tarieven en de 
daarvan afgeleide kosten, de te 
verwachten efficiencywinst en de 
investeringen op de luchthaven. 
- Consultatie waaronder, het 
consultatieproces, de motivering van 
Schiphol omtrent de zienswijzen van 
gebruikers en het verzoek van gebruikers 
om gebruik te maken van diensten van 
Schiphol. 
- Onderhandelingen, en  
- Klachtrecht, waaronder de grondslagen 
voor het indienen van een klacht en de 
beoordeling aan de wettelijke eisen van 
non-discriminatie, kostenoriëntatie en 
redelijkheid. 

 

LUCHTVAART Vraag 10: Wat is uw 
mening over het effect van de 
verschillende instrumenten op de 
onderhandelingen in het algemeen, en de 
kopersmacht in het bijzonder, in uw 
sector? Gaat u hierbij specifiek in op elk 
van de drie instrumenten (voor zover 
voor u relevant). 
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LUCHTVAART Vraag 11: Kan de 
effectiviteit van de onderhandelingen 
vergroot worden? Zo ja, hoe? Maak in uw 
antwoord onderscheid tussen elementen 
waaraan de Vervoerkamer NMa binnen 
het huidige wettelijk kader nadere 
invulling kan geven, elementen waaraan 
marktpartijen invulling kunnen geven en 
elementen waarvoor een wetswijziging 
nodig zou zijn. 

 

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

 

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

 

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

 

ALGEMEEN Vraag 15: Kan de effectiviteit 
van de onderhandelingen door middel 
van bepaalde contractlengte vergoot 
worden? Zo ja, hoe? Wat is volgens u de 
optimale contractduur? 

 

ALGEMEEN Vraag 16: Welke 
marktontwikkelingen verwacht u die 
kopersmacht kunnen be nvloeden? Voor 
welke ontwikkelingen lijkt kopersmacht 
gevoelig te zijn? Welke verschuivingen 
verwacht u in de posities van afnemer en 
aanbieder in de betrokken (deel)sectoren? 
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ALGEMEEN Vraag 17: Welk effect kunnen 
marktontwikkelingen hebben op de 
werking van het huidige regulerende 
kader in de (deel)sectoren? 

 

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

 

ALGEMEEN Vraag 19: Kunt u extreme 
situaties benoemen die effect zullen 
hebben op kopersmacht in uw sector? 

 

 


