Z 2 8 - d 5 2 2e

SSWJEN

vjon

STRAKS

Advies over de toekomstige relatie
tussen overheid en
Nederlandse Spoorwegen

Uitgebracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat
door H. H. F. Wijffels, R.J. in 't Veld en J. F. A. de Soet
5 juni 1992

ÈêLiov^f

5 juni 1992

Aan Hare Excellentie Mevrouw J.R.H. Maij-Weggen
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Excellentie,
De Nederlandse samenleving staat de komende jaren voor de opgave de mobiliteitsgroei in maatschappelijk gewenste banen te leiden. Dat vraagt om een samenhangend en
evenwichtig pakket van beleidsmaatregelen dat de ontwikkeling van de verschillende vormen
van transport in de juiste richting stuurt.
Met het formuleren van een nieuw verkeers- en vervoerbeleid, neergelegd in het
Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SW-U), is reeds een belangrijke stap gezet.
In dat beleid wordt een veel grotere rol toegekend aan het openbaar vervoer. Vooral het
spoor zal een aanzienlijk deel van de groeiende vraag naar vervoer moeten opvangen.
De Nederlandse Spoorwegen (NS) staan daarmee voor de enorme uitdaging om binnen
15-20 jaar bijna een verdubbeling van het huidige vervoervolume te realiseren. Tegelijkertijd
moet de NS rekening houden met ontwikkelingen die verstrekkende gevolgen hebben voor
de bedrijfsvoering. Daartoe behoren de vorming van het Infrastructuurfonds, waarmee de
zorg voor infrastructuuraanleg en -instandhouding een expliciete verantwoordelijkheid wordt
voor de overheid, en de recente EG-Richtlijn 91/440, volgens welke derden op het
spoorwegnet moeten kunnen worden toegelaten.
Daarbij is de vraag aan de orde of en, zo ja, hoe binnen de lijnen van het nieuwe
overheidsbeleid de bestaande verhoudingen tussen de overheid en de NS moeten worden
aangepast ten einde de NS beter in staat te stellen de uitdaging met succes op te pakken.
U heeft deze vraag in april vorig jaar voor advies aan ons voorgelegd. Wij hebben
ons bij het benodigde onderzoek laten ondersteunen door het management adviesbureau
McKinsey & Company. Hierbij bieden wij u ons eindrapport aan, onder verwijzing naar de
tussenrapportage en uw reactie daarop van 28 oktober 1991.
Met deze brief geven wij een samenvatting van het rapport. Zo zetten wij eerst uiteen
welke uitgangspunten wij hebben gehanteerd en tot welke oplossingsrichting wij, gegeven het
overheidsbeleid, zijn gekomen. Voorts schetsen wij tot welke verbeteringen de aanbevolen
oplossingsrichting uiteindelijk zal leiden, hoe het veranderingsproces dient te verlopen, en aan
welke voorwaarden ware te voldoen om uitvoering van de voorstellen te realiseren.
Uitgangspunten commissie
Een effectieve organisatie dient zich terichtenop het zo doelmatig mogelijk voldoen
aan de expliciete en impliciete wensen van haar "klanten".
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neer te leggen. De huidige complexe relatie tussen de overheid en de NS bemoeilijkt dit
proces en verkleint daarmee de kans op succes bij het realiseren van de geformuleerde
doelstellingen.
Die zelfde relatie heeft ook geleid tot een weinig gevarieerde dienstverlening aan de
aanbodzijde, terwijl de vraag naar vervoer van personen en goederen zich juist ontwikkelt in
de richting van veel grotere variatie.
In de relatie tussen de overheid en de NS heeft de nadruk de laatste 20 jaar gelegen
op de maatschappelijke functie die het bedrijf vervult, met name op het gebied van het
personenvervoer. Dit heeft zich vertaald in een openbare dienstverplichting en in een formele
betrokkenheid van de overheid bij ondernemingsbeslissingen met betrekking tot bijvoorbeeld
tariefstelling, dienstregeling, investeringsbeleid, en financiering.
Om de gewenste groei te kunnen realiseren, zowel in produktie-omvang als in het
creëren en aantrekken van een gedifferentieerde vraag naar railvervoer, en in aansluiting op
de uitgangspunten van het Europese spoorwegbeleid, zal de NS zich in de toekomst echter
veel meer als zelfstandige onderneming moeten kunnen opstellen. Het bedrijf moet in staat
worden gesteld om op eigen kracht die markten te bewerken die bedrijfseconomisch
interessant zijn. Op haar beurt is het de verantwoordelijkheid van de overheid op nationaal
en regionaal niveau om haar beleid te realiseren, ondermeer door het op contractbasis inkopen
van die railvervoerdiensten die de overheid maatschappelijk wensehjk acht en die de markt
niet in stand kan houden.
Daarom stellen wij voor de samenwerkingsvorm tussen de overheid en de NS te
veranderen. Het doel van die veranderingen is om de NS in staat te stellen om alert, flexibel
en effectief in te spelen op de ontwikkelingen in een veranderende, concurrerende markt.
Daartoe is een aantal aanpassingen vereist in de werkwijze van de overheid en de NS,
alsmede in hun onderlinge relatie. Sommige van deze aanpassingen zijn zeer ingrijpend.
j
De hoofdtaak van de rijksoverheid op het gebied van vervoer is het ontwikkelen van
| j een helder, samenhangend vervoerbeleid en het inzetten van de verschillende beleidsinstru| : menten op een zodanige manier dat de mobiliteitsdoelstellingen kunnen worden gerealiseerd.
Daarbij zijn van belang:
-

Het bepalen van de benodigde railinfrastructuur in samenhang met gewenste
ontwikkelingen op gerelateerde beleidsterreinen (weg- en waterinfrastructuur,
ruimtelijke ordening).

-

Het bekostigen van de infrastructuur via het Infrastructuurfonds.

-

Het voeren van een zodanig prijsbeleid voor vervoer over de weg en openbaar
vervoer dat de groei van de mobiliteit wordt afgeremd en dat de relatieve
prijsverhouding tussen deze beide modaliteiten de wenselijk geachte verschuiving
van het wegvervoer naar andere modaliteiten bevordert.
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Het zorg dragen voor een beleidsmatig en maatschappelijk gewenste vervoervoorziening door het op contractbasis inkopen van specifieke vervoerdiensten, daar
waar deze door de markt zelf niet in stand kunnen worden gehouden.

-

Het voeren van een op voorgaande punten afgestemd ondersteunend beleid op
basis van de overige beleidsinstrumenten, bijvoorbeeld met betrekking tot
vestigingsvoorwaarden voor bedrijven, de toegankelijkheid van de binnensteden,
de ruimtebeschikbaarheid en de tarieven voor parkeren.

Beleidsverbetering is mogelijk op al deze terreinen afzonderlijk alsmede ten aanzien
van hun onderlinge samenhang.
Vooral is van belang dat beslissingen inzake ruimtelijke ordening en investeringen in
infrastructuur zeer nauw op elkaar worden afgestemd. Daar liggen de belangrijkste
instrumenten om de mobiliteit op lange termijn in de gewenste banen te leiden.
Het is de taak van de NS te zorgen voor een zodanig aantrekkelijk aanbod van
railvervoerdiensten dat de zeer ambitieuze groeidoelstellingen ook kunnen worden
gerealiseerd.
Het toekennen van duidelijke, eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden is de
meest krachtige manier om de effectiviteit en kwaliteit van organisaties en van de mensen die
erin werkzaam zijn te optimaliseren. De mensen die de dienstverlening uitvoeren, zijn het
beste in staat om te beoordelen hoe een groeiende en zich differentiërende vraag naar
railvervoer optimaal kan worden bediend. Het ligt derhalve voor de hand aan de NS een
ruime mate van beslissingsbevoegdheid en een zo groot mogelijke eigen verantwoordelijkheid
en zelfstandigheid te geven voor de operationele uitvoering van de vervoeractiviteit.
Gelet op de enorme uitdaging voor het railvervoer in ons land, pleiten wij met nadruk
voor een NS die in grote zelfstandigheid besluiten over haar bedrijfsvoering kan nemen.
Binnen vooraf met de overheid overeengekomen kaders dient de NS zelf te kunnen beslissen
over wezenlijke aspecten van de ondernemingsfunctie, zoals investeringen, financiering,
produkt- en dienstaanbod, prijsstelling en personeelsbeleid.
Oplossingsrichting: onderscheid naar
functies en gedifferentieerde relatie
Binnen de huidige NS kan een viertal kernfuncties worden onderscheiden: 1) exploitatie van reizigersvervoer, 2) exploitatie van goederenvervoer, 3) aanleg en instandhouding van
infrastructuur en 4) capaciteitsmanagement (het toedelen van de schaarse infrastructuurcapaciteit aan de verschillende gebruikers). Daarnaast is een aantal aan deze kernfuncties
gelieerde nevenactiviteiten ondergebracht bij dochterondernemingen.
In de bestaande organisatiestructuur zijn deze functies vrij sterk met elkaar
vervlochten. Vanuit de in het voorgaande weergegeven visie en gelet op de komende
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veranderingen bevelen wij aan deze functies binnen de NS te onderscheiden en onder te
brengen in aparte bedrijfseenheden.
Hierbij moet de relatie tussen de overheid en de NS op een nieuwe leest worden
geschoeid en worden gedifferentieerd naar de verschillende functies binnen de NS. In de
huidige regelingen, zoals de Nadere Regeling VRONS, behoeven velerlei cruciale
ondernemingsbeslissingen de goedkeuring van het ministerie. In de hier voorgelegde visie
komt daar een einde aan.
Functies met een rendabel perspectief zullen volledig "vrijgelaten" kunnen worden
zodra zij financieel onafhankelijk van de overheid functioneren. Waar dit niet uitvoerbaar
is, kunnen de huidige regelingen worden vervangen door contracten, waarmee het uitvoerende
bedrijfsonderdeel een mandaat meekrijgt. De overheid krijgt daardoor meer controle op de
doelmatigheid en de effectiviteit van de overheidsuitgaven op het gebied van de spoorwegen,
en de NS krijgt, binnen het contract, de bewegingsvrijheid die een onderneming nodig heeft.
Het reizigersbedrijf zal in onze visie als aparte bedrijfseenheid opereren, met in een
overgangsfase nog minimale voorwaarden van de kant van de overheid ten aanzien van
voorzieningenniveau en tariefstelling. Het reizigersbedrijf gaat in die periode, op basis van
vooraf gemaakte afspraken met de overheid, een herstructureringsprogramma uitvoeren om,
vooralsnog zonder infrastructuurkosten, een rendabele eenheid te worden. De overheid
verlaagt gedurende de herstructureringsperiode haar algemene financiële bijdrage geleidelijk
tot nul. In de eindfase zal het reizigersbedrijf volledige vrijheid van handelen krijgen. De
overheid kan eventueel maatschappelijk gewenste, maar structureel niet rendabel te
exploiteren lijnen via een contract "kopen" van het reizigersbedrijf-nieuwe-stijl door op basis
van een nader vast te stellen methodiek een prijs voor deze specifieke lijnen overeen te
komen.
Het goederenbedrijf zal als zelfstandige bedrijfseenheid op de vrije markt gaan
opereren. Het moet op termijn een eigen juridische status krijgen om de voor internationale
groei noodzakelijke samenwerkingsverbanden met derden aan te kunnen gaan, en om deze
derden te kunnen laten participeren in het eigen vermogen. De overheid moet dit
goederenbedrijf echter wel een kapitaaldotatie meegeven voor de initiële investeringen die
nodig zullen zijn om de beleidsmatig gewenste positie te realiseren.
Het capaciteitsmanagement wordt als aparte afdeling binnen de NS geplaatst, onder
onafhankelijk toezicht. Deze nieuwe afdeling verdeelt de beperkte railcapaciteit volgens
objectieve regels onder de gebruikers (reizigers, goederen, infrabeheer en potentiële derden),
zowel in de planning (opstelling dienstregeling) als bij de uitvoering van de treindienstregeling
(verkeersleiding). Het capaciteitsmanagement bewaakt tevens de kwaliteit van het netwerk
door eisen te stellen aan gebruikers én infrabeheerder en informeert de overheid over de
toekomstige behoeften aan railcapaciteit. De kosten van deze afdeling worden op
contractbasis gedekt door de overheid, in het verlengde van haar verantwoordelijkheid voor
de infrastructuur, of rechtstreeks doorbelast aan de gebruikers.
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vallen uiteen in twee delen. Met betrekking tot de langere-termijn (strategische) planning van
het netwerk zal de overheid een meer proactieve en integrerende rol moeten gaan spelen.
Voor de planning op de kortere termijn en voor de organisatie en het beheer van de
uitvoering van werken en onderhoud wordt een aparte, door de overheid te bekostigen
organisatorische eenheid gevormd. Deze kan zich in beginsel binnen of buiten de NS
bevinden. Voor de korte en middellange termijn hebben wij een voorkeur voor het behoud
van deze eenheid binnen de NS. Deze organisatorische eenheid besteedt het werk uit op
contractbasis of voert het - in voorkomende gevallen - zelf uit. De overheid en de NS regelen
de bekostiging van aanleg- en instandhoudingswerkzaamheden door middel van contracten.
Een in te voeren heffing op het gebruik van de infrastructuur wordt eerst op nul gesteld maar
kan later worden verhoogd als de rentabiliteit van de gebruikers dit toelaat.
De positie van de dochterbedrijven van de NS kan, afhankelijk van hun activiteiten,
op termijn worden herbezien al naar gelang hun rol in - en bijdrage aan - de onderneming.
Het moet de NS tevens vrijstaan naar eigen inzichten nevenactiviteiten te ontplooien of af te
stoten.
Verbeteringen: klantgerichte differentiatie
De voorgestelde ingrijpende veranderingen kunnen over een aantal jaren leiden tot een
situatie met duidelijke verbeteringen voor alle betrokkenen: de reiziger, de verlader, de
overheid en de NS.
Een markt- en klantgerichte NS die de ruimte heeft om haar vindingrijkheid te
benutten en de voordelen van succes voor haar organisatie te oogsten zal de reiziger een meer
op zijn specifieke behoeften toegesneden produkt leveren. Dit vertaalt zich in dienstregelingen en gedifferentieerde produkten die qua tarief, reistijd, kwaliteit, comfort en veiligheid
concurrerend zullen zijn met het vervoer per auto. Er zal een grotere drijfveer zijn om
nieuwe produkten en diensten te ontwikkelen en bij voortduring de kwaliteit van het produkt
en de dienstverlening aan de reiziger te verbeteren.
De verlader zal sneller, efficiënter en innovatiever worden bediend. De afstemming
tussen verkoop en produktie wordt volledig binnen het NS-goederenbedrijf geconcentreerd,
waardoor beter op de specifieke wensen van de klant kan worden ingespeeld. Bovendien zal
onder druk van (potentiële) concurrenten de prij s/kwaliteit verhouding verbeteren. En, binnen
een overheidsbeleid gericht op meer railcapaciteit voor goederen zullen de verlader ook meer
vervoermogelijkheden worden geboden.
De overheid schept betere voorwaarden voor het realiseren van haar doelstelling, te
weten een verschuiving naar railvervoer, en kan daarbij evenwichtiger afwegingen maken
tussen de modaliteiten. Dit is van cruciaal belang gezien de substantiële investeringsprogramma's in railinfrastructuur. Ook krijgt de overheid een duidelijker inzicht in de kosten
van specifieke treindiensten en een betere controle op de besteding van overheidsgelden. En
uiteindelijk zal de overheid dankzij de herstructurering van de NS ook goedkoper uit zijn.
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ontwikkelen en om beter aan de gevarieerde vraag naar vervoerprodukten te voldoen. Ze zal
bijvoorbeeld, mede met het oog op een optimale spreiding en benutting van de capaciteit, de
prijs van het treinkaartje meer kunnen differentiëren in het licht van de verschillende
behoeften van reizigerssegmenten.
Het aanpassingsproces zal grote inspanningen vergen van het management en de
medewerkers van de NS. Maar juist zij zullen gaandeweg dit proces komen te werken in een
kleinschaliger, menselijker en meer bevredigende arbeidsomgeving met uiteindelijk grotere
verantwoordelijkheden en meer ruimte voor persoonlijk initiatief.
Transformatieproces: fasering
Wij stellen voor dat de vier te onderscheiden NS-activiteiten binnen de NS zoveel
mogelijk van elkaar worden losgemaakt en ondergebracht in aparte bedrij f seenheden.
Een eerste fase in dit proces vereist vooral een nadere uitwerking van taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van deze eenheden. Op basis daarvan kan
vervolgens een boekhoudkundige scheiding tot stand worden gebracht, waarbij zowel activa
en passiva, als opbrengsten en kosten aan de verschillende eenheden worden toebedeeld.
Hierbij verdient de toedeling van eigen en vreemd vermogen aan de eenheden speciale
aandacht. Een ander belangrijk terrein betreft de opstelling van regels, procedures en
toetsingscriteria voor het toewijzen van railinfrastructuurcapaciteit. Ter realisatie van het
SW-beleid zal door de overheid een evenwichtig prijsbeleid voor mobiliteit moeten worden
gevoerd. Daarnaast dient de overheid tevens de relevante regelgeving, zoals bijvoorbeeld de
Nadere Regeling VRONS en de Wet en het Besluit Personenvervoer, aan te passen. Een
laatste en belangrijke activiteit is het opstellen van een herstructureringsprogramma voor het
reizigersbedrij f. Een dergelijke fase van voorbereiding zou binnen een periode van 2 jaar
moeten worden afgerond.
Vervolgens kunnen mensen en middelen daadwerkelijk organisatorisch over de diverse
eenheden verdeeld worden. Als dat eenmaal gebeurd is kunnen de benodigde contracten
tussen de overheid en elk van de nieuwe NS-bedrij f seenheden worden uitgewerkt en gesloten.
Daarmee ontstaat een gedifferentieerde relatie tussen de overheid en de verschillende NSfuncties. Bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat zal een nieuwe afdeling voor integrale,
strategische planning en beleidsvorming op het gebied van infrastructuur zijn gevormd.
Het lijkt wenselijk om er nu reeds in te voorzien dat na een periode van enkele jaren
wordt getoetst of de nieuwe opzet en werkwijze van de NS en de overheid en hun relatie heeft
geresulteerd in datgene wat nu van deze maatregelen wordt verwacht.
Zo zal getoetst moeten worden of de plaatsing van het capaciteitsmanagement binnen
de NS voldoende garanties biedt voor een objectieve, gelijkwaardige behandeling van alle
potentiële claimleggers op de Nederlandse railinfrastructuur. Dit wordt van toenemend belang
wanneer zich derden aanbieden die direct met de eigen NS-diensten zouden kunnen
concurreren.
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overheid bekostigde infrabeheer enerzijds en van op winst gerichte exploitatiebedrijven
anderzijds niet tot verkeerde afwegingen voor dan wel door één van de betrokken partijen
heeft geleid.
Daarnaast kan worden bezien of de dan ontstane situatie van het exploiteren van
reizigers- en goederenvervoer in separate bedrij f seenheden binnen één conglomeraat
opportuun blijft gezien de heersende, grote verschillen in markt, concurrentie en produktieproces.
Gegeven de vele veranderingen die in de positie van de overheid ten opzichte van de
NS dienen te worden doorgevoerd, verdient het ten slotte aanbeveling over een aantal jaren
te toetsen of die positie in bevredigdende zin is geëvolueerd. Zo zal gekeken moeten worden
of de invulling van beleidsaspecten enerzijds en de rol van de overheid als contractpartner
anderzijds onderling consistent zijn. Juist op dit terrein dient zich de controlerende rol van
de Tweede Kamer te concentreren.
Voorwaarden voor succes
Wij vragen de aandacht voor de voorwaarden waaraan voldaan moet worden ten einde
de voorgestelde aanbevelingen in de praktijk te kunnen brengen en daarmee de realisatie van
het door de overheid uitgestippelde verkeers- en vervoerbeleid mogelijk te maken.
De overheid moet bereid zijn haar traditioneel grote invloed op de bedrijfsmatige
aspecten van de exploitatie los te laten en over te stappen op een verkeers- en vervoerbeleid
dat voornamelijk stuurt via de relatieve prijsverhouding tussen de vervoermodaliteiten en via
de aard en omvang van de infrastructuur. Dat betekent dat, indien daadwerkelijk een
verschuiving van vervoer over de weg naar vervoer per spoor dient te worden gerealiseerd,
de voorwaarden voor het vervoer per trein relatief aantrekkelijk zullen moeten worden
gemaakt ten opzichte van de auto.
De NS dient zich duidelijk te committeren aan de voorgestelde oplossingsrichting en
de daarbij behorende herstructurering.
De overheid en de NS zullen hierbij in nauwe samenwerking implementatieplannen
moeten opstellen, waarbij prioriteiten, tijdfasering, kernbeslismomenten en contingenties
duidelijk worden onderscheiden. Het verdient overigens aanbeveling in de mogelijkheid van
een tussentijdse objectieve evaluatie van de voortgang van het transformatieproces te voorzien,
waarbij tempo, samenhang enrichtingvan de implementatie worden beoordeeld aan de hand
van de oorspronkelijke oogmerken en waarbij mogelijke verschillen van inzicht tussen Rijk
en onderneming aan de orde kunnen komen. Hierover zou op gezette tijden aan de minister
en de Raad van Commissarissen moeten worden gerapporteerd.
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Wij zijn vereerd u te hebben mogen bijstaan bij de herijking van de relatie tussen de
rijksoverheid en de NS. Wij hopen met dit advies een bijdrage te leveren aan het scheppen
van een doeltreffende en doelmatige relatie tussen ondernemende NS-activiteiten en een
voorwaarden-scheppende overheid.
Met de meeste hoogachting,

^>ALJL
H.H.F. Wijffels

Bijlage

R.J./n 't Veld

J.F.A. de Soet
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SLOTWOORD

INLEIDING
Het klimaat waarin de spoorwegmaatschappijen van Europa opereren, is al enige
jaren aan verandering onderhevig. Ook in Nederland. In toenemende mate wordt men zich
ervan bewust dat de traditioneel bestaande relatie tussen derijksoverheiden de Nederlandse
Spoorwegen moet worden herbenen in het licht van deze veranderingen.
Daarom heeft de minister van Verkeer en Waterstaat in april 1991 het startsein
gegeven voor een alomvattende studie naar de consequenties van de nieuwe omstandigheden
voor de bestuurlijke en organisatorische inrichting van het railvervoer in Nederland.
In dit rapport zijn de uitkomsten van deze studie neergelegd.
Ten einde een zo groot mogelijke duidelijkheid te scheppen omtrent de overwegingen
die geleid hebben tot de hier te presenteren aanbevelingen, gaat dit rapport allereerst
uitgebreid in op de veranderingen waarmee de spoorwegen worden geconfronteerd. Deze
worden in het eerste deel, "Relatie Overheid - NS", behandeld.
Vervolgens worden in het tweede deel van dit rapport, "De Oplossingsrichting", de
concrete aanbevelingen voorgelegd en beargumenteerd.
Tot slot wordt in het derde deel, "Transformatieproces", aangegeven welke stappen
achtereenvolgens dienen te worden doorlopen ten einde deze aanbevelingen uit te kunnen
voeren.

I. RELATIE OVERHEID-NS
In dit deel worden de veranderingen beschreven waarvoor de Nederlandse Spoorwegen
zich op nationaal en Europees niveau gesteld zien, en welke consequenties dat heeft.
De Nederlandse Spoorwegen (NS) staan voor grote uitdagingen. De overheid heeft,
in het kader van haar mobiliteitsbeleid, ambitieuze groeidoelstellingen voor het vervoer per
spoor geformuleerd. Voorgenomen veranderingen ten aanzien van bijvoorbeeld de bekostiging
van de infrastructuur, de vorming van vervoerregio's, en nieuwe EG-regelgeving stellen
nieuwe eisen aan het functioneren van de spoorwegen. Deze uitdagingen worden nader
besproken in het eerste hoofdstuk.
In het tweede hoofdstuk wordt vervolgens bezien waar, gegeven voornoemde
uitdagingen, de huidige relatie tussen de overheid en de NS tot knelpunten leidt. Geconcludeerd wordt dat de relatie tussen de overheid en de NS fundamenteel zal moeten veranderen.
In hoofdstuk 3 worden de contouren van de oplossingsrichting geschetst: een
ontvlechting van de verschillende functies binnen de NS en een gedifferentieerde invulling van
de relatie tussen overheid en NS perfunctie, waarbij een zo groot mogelijke onafhankelijkheid
voor de exploitatie van het reizigers- en het goederenvervoer wordt gerealiseerd.
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M : RAILVERVOER STAAT VOOR GROTE UITDAGINGEN
Het verkeers- en vervoerbeleid in Europa is sterk in beweging. Hoewel algemeen
wordt erkend dat mobiliteit een onmisbare factor is bij de ontwikkeling van de economie, is
de afgelopen jaren zowel op nationaal als op Europees niveau het bewustzijn toegenomen dat
de sterke groei van het verkeer ook een aantal problemen met zich mee brengt.
Congestie op de weg en in het luchtruim veroorzaakt vertragingen, waarmee hoge
kosten voor de economie zijn gemoeid. Bovendien leidt een groeiende zorg voor het milieu
tot het besef dat een ongebreidelde toename van autogebruik, vliegbewegingen en infrastructuurcapaciteit tot een onaanvaardbare aantasting van de leefomgeving zal leiden.
Vanuit beide invalshoeken, bereikbaarheid en leefbaarheid, wordt een verschuiving van
"automobiliteit" naar andere vormen van transport, vooral naar collectief vervoer, bepleit.
Daarbij is een leidende rol weggelegd voor het vervoer per spoor. Verwacht wordt dan ook
dat railvervoer, zowel voor personen als goederen, in de toekomst een steeds belangrijker rol
zal gaan spelen in Europa.
Op nationaal niveau is dit neergelegd in het Tweede Structuurschema Verkeer en
Vervoer (SW-Q), waarin ambitieuze groeidoelstellingen voor de NS zijn geformuleerd. De
realisatie daarvan stelt zowel de overheid en de NS afzonderlijk alsook de relatie tussen beide
op de proef. Daarnaast speelt nationaal een aantal andere ontwikkelingen, waardoor de relatie
tussen NS en overheid aan veranderingen onderhevig is.
Op Europees niveau, ten slotte, is onlangs een communautair spoorwegbeleid, gericht
op liberalisering van de bedrijfstak, uitgevaardigd dat eveneens tot aanpassingen in de
samenwerking tussen overheid en de NS zal moeten leiden.
Deze ontwikkelingen worden in het hiernavolgende beschreven.
Overheidsbeleid gericht
op groei railvervoer
Op nationaal niveau is de problematiek van toenemende congestie en belasting van het
milieu al geruime tijd een punt van grote zorg. In het SVV-II geeft de overheid dan ook
prioriteit aan het verbeteren van de leefbaarheid en de bereikbaarheid in Nederland.
Voor personenvervoer streeft de overheid ernaar de groei van "automobiliteit" terug
te dringen en tegelijkertijd het gebruik van het openbaar vervoer te bevorderen. Ook de NS
dient hieraan een belangrijke bijdrage te leveren.
Tot het midden van de jaren tachtig is het gebruik van de trein nauwelijks toegenomen, terwijl het autogebruik bijna is verdubbeld. Tussen 1986 en 1990 is het treinvervoer
echter met 25 procent gestegen, terwijl de automobiliteit in die periode met ruim 11 procent
is toegenomen. Om de trend in de komende 20 jaar verder om te buigen wordt in het SVV-Q
gestreefd naar een beperking van de groei van de automobiliteit tot 2010 tot maximaal 35
procent en naar een sterke stijging van het openbaar vervoer, om de verwachte overloop
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vanuit de auto te kunnen opvangen. Het personenvervoer per trein moet toenemen van 11
miljard reizigerskilometers in 1990 tot 18 miljard in 2010 (Schema 1-1). Overigens is het
aantal door de NS gerealiseerde reizigerskilometers in 1991 al toegenomen tot bijna 13
miljard.
Om deze groei van het railvervoer te kunnen realiseren, dient de railinfrastructuurcapaciteit aanzienlijk te worden uitgebreid. Dit vergt het komende decennium een
verdrievoudiging van de jaarlijkse investeringen door de overheid, van ƒ 400 miljoen in 1990
naar ƒ 1200 miljoen in 1996 (Schema 1-2). Daarnaast dient door de NS in rollend materieel
te worden geïnvesteerd en moet het treinprodukt wat betreft reistijd, prijs, comfort en
kwaliteit kunnen concurreren met de auto. In deze context zijn van de kant van de overheid
in S W - n beleidsvoornemens aangekondigd om het autogebruik te ontmoedigen, zoals
verhoging van de (variabele) autokosten en beperking van de parkeermogelijkheden. De
concurrentiepositie van het openbaar vervoer zal hierdoor mede worden versterkt.
Ook van het goederenvervoer per spoor wordt een belangrijke groei verwacht,
enerzijds om de positie van de Rotterdamse haven en van Nederland als distributieland voor
Europa te versterken, anderzijds om het vervoer over de weg niet ongebreideld te laten
groeien uit overwegingen van congestie en van milieu. Daartoe is door de NS een ambitieus
Toekomstplan opgesteld, waarin wordt gestreefd naar een toename van het vervoervolume van
18 miljoen ton in 1990 naar 65 miljoen ton in 2010 (Schema 1-3). Dit vergt een volledige
herpositionering van de goederenvervoerexploitatie, met nadruk op commercialisering vanuit
een verzelfstandigde positie. Daarnaast zijn hoge investeringen nodig voor voldoende
capaciteit in zowel infrastructuur (aanleg van de Betuwelijn) als rollend materieel.
Om de gewenste groei in personen- en goederenvervoer over het spoor te realiseren
is het van belang het produktaanbod in toenemende mate te variëren. De vraag naar
vervoerdiensten kenmerkt zich immers door een grote mate van differentiatie, zowel naar
vervoerbehoefte (afstand, plaats, tijd van de dag) als naar relatief belang van koopfactoren
(snelheid, prijs, flexibiliteit, comfort, kwaliteit, etc). Om een grotere markt aan te spreken
zal dan ook een meer gevarieerde dienstverlening nodig zijn.
Nationale omgeving
sterk in beweging
Behalve met dit groeiscenario heeft de NS ook te maken met beleidswijzigingen van
de overheid op terreinen die de onderneming heel direct aangaan.
1. De instelling van het Infrastructuurfonds per 1 januari 1993. Dit fonds is bedoeld
om te komen tot een integrale afweging van investeringen voor verschillende modaliteiten en
om de continuïteit van de toenemende infrastructuurinvesteringen te waarborgen. Uit dit
"Infrafonds" zullen zowel investeringen als jaarlijkse kosten voor instandhouding van de
infrastructuur worden gefinancierd. Dit betekent dat de instandhoudingskosten voor de
infrastructuur niet langer, als deel van de totale kosten van de NS, via de Financiële Bijdrage
Openbare Dienstverplichtingen (FOD) aan de NS zullen worden vergoed, maar in hun geheel
vanuit het Infrafonds zullen worden bekostigd. Overigens moet het begrip "infrastructuur"
nog nader worden gedefinieerd: het is op dit moment nog onduidelijk welke investeringen en
instandhoudingskosten tot de financiële verantwoordelijkheid van de overheid (en dus straks
het Infrafonds) behoren en wat precies "bedrijfseigen/produktgebonden" investeringen en
kosten voor de NS zijn.
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2. De vorming van vervoerregio's, die in het S W - n en in het advies van de
Commissie Houben wordt voorgesteld. Wanneer deze vervoerregio's er komen, zal hun
primaire taak gelegen zijn in de regulering van het verkeer in de regio, in overeenstemming
met de beleidsdoelstellingen van het SW-II. De vorming van vervoerregio's kan voorts
leiden tot een situatie waarin de NS voor de exploitatie van het personenvervoer te maken
krijgt met meerdere opdrachtgevers: de rijksoverheid voor nationale verbindingen en de
vervoerregio voor het meer regionaal georiënteerde vervoer. Tevens bestaat de mogelijkheid
dat de vervoerregio betrokken zal worden bij de ontwikkeling en integrale afweging van
infrastructuurprojecten in de regio.
3. Verdergaande decentralisatie bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de NS.
Hierdoor zouden decentrale afdelingen een grotere rol kunnen gaan spelen bij de beoordeling,
uitvoering en controle van infrastructuurprojecten van regionale betekenis.
4. Andere, meer algemene ontwikkelingen. Er wordt gestreefd naar een kwalitatieve
verbetering van het overheidsbeleid, mede door de aandacht te concentreren op de hoofdtaken
van het Rijk. Daarbij wordt, waar mogelijk, op velerlei terreinen een grotere werking van
de markt voorgestaan. Tal van traditionele overheidstaken staan hierdoor ter discussie en
verzelfstandiging of privatisering van overheidsdiensten is aan de orde van de dag.
Bovendien wordt, als gevolg van de noodzaak om te bezuinigen op de overheidsuitgaven,
steeds kritischer gekeken naar de omvang van de financiële betrokkenheid van de overheid
ij het openbaar vervoer.
Europese richtüjn streeft
naar marktgerichtheid railbedry ven
In de visie van de Europese Commissie zullen spoorwegbedrijven in de toekomst vrije
toegang hebben tot eikaars infrastructuur. Ook zullen ze meer met elkaar en met andere
partijen, die railvervoer willen aanbieden, concurreren. Dit zou tot een beter, meer
internationaal geïntegreerd produkt voor de reiziger en de verlader moeten leiden.
De nationale overheden hebben in deze visie de primaire verantwoordelijkheid voor
de infrastructuur; zij kunnen door middel van gebruikersheffingen een bijdrage in de kosten
verkrijgen. De marketing en verzorging van de treindienst is in handen van exploitatiebedrijven die in principe op grond van bedrijfseconomische overwegingen handelen en alleen
rendabele vervoerprodukten zullen aanbieden. Onrendabele diensten kunnen echter door een
overheid worden gecontracteerd.
Om de uitgangspositie van het railvervoer in Europa te verbeteren en deze zienswijze
te realiseren, is op Europees niveau een communautair spoorwegbeleid ontwikkeld. Dit
beleid heeft ingrijpende consequenties voor de relatie tussen lidstaten en nationale spoorwegondernemingen. Op 29 juli 1991 is door de Europese Raad van Ministers Richtlijn 91/440
EG betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap uitgevaardigd, waarin
liberalisatie van het railvervoer het uitgangspunt vormt. Bepalingen van de Richtlijn dienen
in nationale regelgeving te worden uitgewerkt en per 1 januari 1993 van toepassing te zijn.
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De vier kernpunten van de Richtlijn zijn (zie ook Schema 1-4):
-

De spoorwegondernemingen dienen bestuurlijk geheel onafhankelijk te worden:
hun vervoeractiviteiten dienen marktconform op basis van gezonde bedrijfseconomische principes te worden uitgeoefend. Dit geldt ook voor de activiteiten
waarvoor zij een contract met de overheid afsluiten. Zij zijn in het bijzonder vrij
in de inrichting van hun organisatie, in hun marketing-, investerings-, personeelsen aankoopbeleid, in de ontwikkeling van nieuwe technologieën en diensten,
alsmede in het starten van nieuwe activiteiten in aanverwante sectoren.

-

Het beheer van de infrastructuur moet ten minste boekhoudkundig worden
gescheiden van de vervoerexploitatie. Dit is noodzakelijk om kruissubsidiëring
tussen beide activiteiten te voorkomen. Het is vervolgens aan elke lidstaat om, al
dan niet, een verdere scheiding tot stand te brengen. Bijvoorbeeld door de beide
activiteiten onder te brengen in aparte bedrijfseenheden binnen de bestaande
spoorwegonderneming. Of door de bedrijfsmatige band helemaal door te snijden
en het beheer van de infrastructuur afzonderlijk te organiseren.

-

Het spoorwegbedrijf moet een gezonde financiële uitgangspositie krijgen. Dit
vraagt om gezonde vermogensverhoudingen en dus,in voorkomende gevallen, om
schuldsanering.

-

De nationale infrastructuur van de afzonderlijke lidstaten moet, aldus de Richtlijn,
vrij toegankelijk worden voor alle railvervoerders in de EG. Dat leidt tot
concurrentie en daarmee wordt een impuls geboden om het aanbod van railprodukten te verbeteren. Deze eis van vrije toegang geldt expliciet voor internationale samenwerkingsverbanden van spoorwegondernemingen en voor ondernemingen die zich op gecombineerd vervoer willen richten. Elke lidstaat mag een
vergoeding voor het gebruik van de infrastructuur vragen; de lidstaten mogen zelf
de hoogte van deze vergoeding vaststellen, mits het principe van een gelijke
behandeling van de verschillende railbedrij ven wordt gewaarborgd.

Behalve de Richtlijn is ook Verordening 1893/91 tot stand gekomen. Deze Verordening zal per 1 juli 1992 rechtstreeks in werking treden. Tenzij lidstaten gebruik maken
van uitzonderingsbepalingen komen bestaande openbare dienstverplichtingen, zoals in
Nederland voor het personenvervoer, te vervallen. In plaats daarvan kunnen de nationale
overheden contractrelaties met het railbedrijf aangaan. De uitzonderingsbepalingen gelden,
onder bepaalde voorwaarden, voor stads-, voorstads- en regionaal vervoer.
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1-2: HUIDIGE ROLVERDELING RO/NS
BEPERKT KANS VAN SLAGEN
Om haar beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren is de rijksoverheid (RO) enerzijds
afhankelijk van de NS, die immers instrumenteel is in het verschuiven van vervoerstromen
van auto naar openbaar (met name trein-) vervoer. Anderzijds is de NS hierbij afhankelijk
van de beleidsmaatregelen die de overheid neemt om deze vervoerverschuiving te stimuleren.
Deze wederzijdse afhankelijkheid is een inherent kenmerk van de relatie tussen overheid en
NS.
In die relatie ligt de nadruk tot nu vooral op de maatschappelijke functie van de NS
als leverancier van een totaal pakket aan openbaar-vervoervoorzieningen. De huidige relatie
wordt hierdoor grotendeels bepaald. In de toekomst zal, onder invloed van de in het vorige
hoofdstuk geschetste ontwikkelingen, de ondernemingsfunctie van de NS en het als zodanig
marktgericht en doelmatig handelen echter steeds belangrijker worden.
Allereerst houden de groeidoelstellingen van de overheid in dat de spoorwegen
marktaandeel moeten gaan veroveren op, met name, het wegvervoer. Dit betekent dat de
spoorwegen produkten moeten aanbieden die kunnen concurreren op reistijd en met een
prijs/kwaliteit verhouding die de reiziger en de verlader aanzet om over te stappen van de
auto of de vrachtwagen op de trein. Om dit te bereiken, moeten de spoorwegen in staat zijn
snel en adequaat in te spelen op de gevarieerde behoeften van die klant; zij moeten de reiziger
én de verlader zo goed mogelijk bedienen, zowel in het produkt als in de dienstverlening.
De spoorwegen moeten dus, meer dan in het verleden, markt- en klantgericht kunnen
opereren.
Ten tweede zal de NS, onder invloed van de EG-Richtlijn, zich meer als commerciële
onderneming moeten kunnen ontwikkelen. Dit kan als gevolg hebben dat het bedrijf zich met
name op die markten zal richten die bedrijfseconomisch interessant zijn. Onrendabele
voorzieningen zullen in principe niet worden gehandhaafd. Vervoerdiensten, die niet door
de markt in stand kunnen worden gehouden maar die door de overheid als maatschappelijk
wenselijk worden beschouwd, moeten dan door de overheid worden ingekocht. Op die
manier kan de overheid haar beleid realiseren én kan de NS zoveel mogelijk als commerciële
onderneming handelen.
Doelmatigheid en een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering zullen hierbij als
uitgangspunten moeten dienen. Dit is enerzijds nodig om met het rendabele produktaanbod
een concurrerende marktpropositie met gezonde contributiemarges te kunnen leveren,
anderzijds om de voorlopig nog onrendabele voorzieningen tegen zo laag mogelijke kosten
voor de overheid te kunnen aanbieden.
De organisatie van het railvervoer in Nederland, en meer in het bijzonder de relatie
tussen de overheid en de Nederlandse Spoorwegen, moet dan ook vooral in het licht van de
in de opdracht van de minister als volgt gedefinieerde doelstelling getoetst worden: " . . . om
op flexibele en slagvaardige wijze zo doelmatig mogelijk de vervoertaak die volgt uit het
SW-beleid te vervullen en daarbij zoveel mogelijk een marktgerichte, commerciële
benadering te volgen".
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Op een aantal punten moet de relatie tussen derijksoverheiden de NS in ieder geval
worden aangepast. Zo zal de infrastructuur voortaan via het Infrafonds gefinancierd worden.
Bovendien moet, in verband met de Europese Richtlijn, een aantal veranderingen worden
doorgevoerd in boekhoudkundige en bestuurlijke zin (Schema 1-5).
Het is echter de vraag of met alleen deze veranderingen de realisatie van de overheidsdoelstellingen kan worden gewaarborgd.
Enerzijds wordt het exploitatiebedrijf, dat het dichtst bij de klant staat en het beste kan
bepalen wat de verschillende marktsegmenten willen, momenteel in haar bewegingsvrijheid
beperkt door de beleidsmatige enfinanciëlebetrokkenheid van de overheid.
Anderzijds worden de taken met betrekking tot de railinfrastructuur in de praktijk
grotendeels door de NS vervuld omdat die beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden. De rijksoverheid draagt als beleidsmaker en financier weliswaar de primaire verantwoordelijkheid voor de nationale infrastructuur, maar zij speelt slechts een beperkte rol bij
de planning en uitvoering van infrastructurele werken op spoorweggebied. Gezien de grote
investeringen, die de komende jaren gepleegd moeten worden, is het de vraag of deze situatie
in de toekomst kan voortduren (Schema 1-6).
In dit hoofdstuk wordt uiteen gezet waar de huidige werkwijze en taakverdeling tot
knelpunten leiden in het licht van de veranderingen waarvoor de NS zich gesteld ziet. Ten
eerste wordt de betrokkenheid van de overheid bij het NS-reizigersvervoer beschreven
alsmede hoe deze betrokkenheid het in de toekomst zo noodzakelijke marktconform en
doelmatig handelen bemoeilijkt. Vervolgens wordt aangegeven voor welke problemen het
NS-goederenvervoer zich de komende jaren gesteld ziet. Ten derde worden de bestaande en
toekomstige knelpunten ten aanzien van de invulling van de infrastructuurfunctie beschreven.
Ten slotte wordt de algemene betrokkenheid van de overheid bij de NS beknopt weergegeven.
Overheidsbetrokkenheid beperkt
optimale bedrijfsvoering NS-personenvervoer
De rijksoverheid is zowel beleidsmatig als financieel sterk betrokken bij het NSpersonenvervoer vanwege een aantal formele verantwoordelijkheden. Deze betrokkenheid
beperkt de bewegingsvrijheid van de NS, en daarmee de ruimte om als onderneming
marktconform en doelmatig te handelen. Deze situatie vloeit voort uit het feit dat de NS
primair een maatschappelijke functie vervult, waarbij marktgerichtheid en doelmatigheid
overwegend als afgeleide doelstellingen worden beschouwd.
Sterke betrokkenheid RO
door maatschappelijke functie NS
Voor de exploitatie van het reizigersvervoer per spoor heeft de Nederlandse overheid
aan de NS openbare dienstverplichtingen opgelegd. Dit houdt in dat de NS de verplichting
heeft om tegen goedgekeurde tarieven een regelmatige vervoervoorziening, in de vorm van
een goedgekeurde dienstregeling, aan te bieden. Hierin is de maatschappelijke functie van
de NS - het aanbieden van betaalbaar vervoer - weerspiegeld.
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EG-verordening 1191/69 verplicht de lidstaten echter de exploitanten compensatie te
verlenen voor de economische nadelen die hieruit voortvloeien. In Nederland komt deze
verplichting tot uitdrukking in de Wet Personenvervoer (WPV). De WPV bepaalt dat de
overheid exploitatiebijdragen voor personenvervoer ter beschikking moet stellen: de
zogenaamde Financiële Bijdrage Openbare Dienstverplichtingen (FOD). De verantwoordelijkheden van zowel derijksoverheidals van de NS met betrekking tot het personenvervoer zijn
nader uitgewerkt in de Nadere Regeling Verhouding Rijksoverheid - Nederlandse Spoorwegen
(VRONS) van 1987 (Schema 1-7).
Allereerst keurt de minister de dienstregeling van de NS goed. Hierbij dient het door
de minister vastgestelde Normeringssysteem Voorzieningenniveau Treindienst (NVT) als
toetssteen. In het NVT is het minimum voorzieningenniveau in termen van frequenties,
stationsbediening en capaciteit vastgelegd als functie van het reizigersaanbod. De overheid
bepaalt op deze manier waar en wanneer er treinen rijden, al naar gelang zij dat beleidsmatig
wenselijk acht.
Ten tweede stelt de minister het gemiddelde tariefniveau vast en keurt hij op voorstel
van NS de tarieven goed. De overheid verzekert er zich zo van dat de trein niet duurder
wordt dan zij, in het kader van het totale (vervoerbeleid, wenselijk acht. Bovendien kan de
minister op deze manier een afweging maken tussen het aandeel in de kosten dat door
reizigers wordt opgebracht versus het deel dat door een overheidsbijdrage (de FOD) wordt
gedekt (de overheid als "klant").
Ten derde keurt de minister de investeringsvoorstellen voor het rollend materieel goed.
De overheid heeft deze bevoegdheid omdat bedrijfseigen investeringen onder rijksgarantie
gefinancierd worden: de Garantie-overeenkomstrijksoverheid-NS(1976). Bovendien kan de
overheid op basis van de WPV eisen stellen aan het materieel. De overige bedrijfseigen
investeringen zijn binnen de overeengekomen financiële kaders niet aan ministeriële
goedkeuring onderhevig. Maar zij moeten wel bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat
worden gemeld.
Ten vierde bepaalt de minister de FOD als taakstellend budget. Dit betekent dat de
NS op een vooraf vastgestelderijksbijdragekan overhouden of tekort komen. Deze bijdrage
wordt berekend aan de hand van de kosten en opbrengsten in een basisjaar. Dat bedrag wordt
vervolgens jaarlijks aangepast aan veranderingen ten opzichte van dat basisjaar, op basis van
loon- en prijsontwikkelingen en reële wijzigingen van het gemiddelde tariefniveau.
In het kader van Rail 21 is de FOD gefixeerd. Wel zijn, om de financiële risico's van
de grote investeringen in uitbreiding van de materieelcapaciteit voor de NS te dekken,
afspraken gemaakt voor het geval het vervoervolume, het tariefniveau, de spits/dal-verhouding
of het rentepeil zich buiten vooraf vastgestelde bandbreedtes gaan bewegen (de zogenaamde
risicobeheersingsafspraken). Tevens zijn afspraken gemaakt in het kader van de FIMT
(Financiering Investeringen Middellange Termijn), die voorzien in een inflatiecorrectie van
de FOD. De FOD gaat uit van afschrijvingen op historische uitgaafprijs. Het verschil met
afschrijvingen op basis van vervangingswaarde wordt door de FIMT-bijdrage gecompenseerd.
Ten slotte dient de minister recht- en doelmatigheidscontroles uit te oefenen uit hoofde
van de financiële betrokkenheid van de overheid bij de NS. Daartoe bestaan afspraken tussen
accountants van het Rijk en de externe accountant van de NS. Bovendien moet de NS elk
jaar verslag uitbrengen aan de minister over de ontwikkeling van de doelmatigheid van de
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bedrijfsvoering. Wanneer de minister daartoe aanleiding ziet kan hij de Raad van Commissarissen van de NS verzoeken een nader onderzoek in te stellen.
Betrokkenheid belemmert marktconform
en doelmatig handelen in toekomst
De bovengenoemde formele bevoegdheden van het Rijk met betrekking tot de
bedrijfsvoering van het personenvervoer belemmeren het marktconform en doelmatig handelen
van de NS in een viertal opzichten.
Ten eerste beperkt de bemoeienis van de overheid met het voorzieningenniveau en met
de tarieven de mogelijkheid voor de NS om een op de wensen van de klant en op
bedrijfseconomische rentabiliteit gericht produkt/marktbeleid te voeren.
Op centraal (overheidsniveau worden de gedifferentieerde eisen van de markt
onvoldoende waar- en meegenomen bij de besluitvorming, waardoor in de praktijk beslissingen ten aanzien van het raüprodukt tot stand komen op basis van de "grootste gemene deler".
De NS heeft vervolgens nog maar een beperkte ruimte om naar specifieke markteisen te
differentiëren. Dit terwijl er duidelijk verschillende reizigerssegmenten te onderscheiden zijn:
afhankelijk van bijvoorbeeld reismotief, afstand of tijdstip van de reis ligt de prijsgevoeligheid
van de reiziger anders (Schema 1-8). Ook is de relatieve reistijd - mede bepaald door
frequenties - op een specifieke verbinding van verschillend belang afhankelijk van of men met
zakelijk of sociaal/recreatief vervoer te maken heeft.
Zo staat het de NS bijvoorbeeld niet vrij bepaalde tarieven te verhogen wanneer zij
meent dat de daaruit voortvloeiende hogere contributiemarge ruimschoots opweegt tegen een
mogelijk verlies van volume door zo'n maatregel. Ook de voorschriften met betrekking tot
het voorzieningenniveau staan bedrijfseconomische optimalisatie, bijvoorbeeld door
vermindering van frequenties of capaciteit, in de weg. Tevens is het voor de NS slechts in
uitzonderingsgevallen - en dan na vaak langdurig politiek overleg - toegestaan om onrendabele
verbindingen te sluiten.
In het (recente) verleden is in een aantal gevallen gebleken dat het geven van meer
vrijheid aan een staatsonderneming op het gebied van het produkt/marktbeleid leidt tot een
meer gedifferentieerd, op de wensen van de klanten afgestemd, produktpakket. Zowel het
voorbeeld van de Zweedse Spoorwegen als dat van de PTT in eigen land kan hierbij ter
illustratie dienen (Schema 1-9).
Een tweede belemmerende factor is dat de NS zonder rijksgarantie geen vreemd
vermogen kan aantrekken. Daarbij is de NS in het geheel niet vrij om haar eigen financiëleen investeringsbeleid uit te stippelen. Hierdoor kan het in principe voorkomen dat bepaalde
investeringen niet gedaan worden omdat de overheid ze overbodig vindt, terwijl die
investeringen uit het oogpunt van het produkt/marktbeleid wél nodig zijn. Dat dit in de
praktijk zelden gebeurt, komt mogelijk doordat de NS bij het maken van plannen zelf al
rekening houdt met wat de overheid acceptabel vindt.
Ten derde wordt bij het vaststellen van de FOD uitgegaan van de toegestane
arbeidskostenontwikkeling voor ambtenaren en trendvolgers, terwijl de NS in de arbeidsmarkt
moet concurreren met de salarissen die het bedrijfsleven biedt. De NS wordt hierdoor
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beperkt in het voeren van een eigen personeelsbeleid, terwijl, gezien de grote variëteit aan
functies in het bedrijf, de NS behoefte heeft aan meer differentiatie van loonruimte en
arbeidsvoorwaarden.
Ten slotte is de NS niet sterk gericht op het optimaliseren van het bedrijfseconomisch
resultaat doordat de ruimte voor optimalisatie sterk wordt beperkt door de invloed die de
overheid direct of indirect heeft op de belangrijkste drijvers van kosten en opbrengsten
(Schema 1-10). Het huidige uitgangspunt van de bedrijfsvoering is dan ook dat een door de
overheid wenselijk geacht voorzieningenniveau tegen maatschappelijk aanvaardbare tarieven
moet worden aangeboden. Deze benadering leidt niet noodzakelijkerwijs tot het inzetten van
treinen daar waar dit, gegeven de aard en omvang van de vraag, bedrijfseconomisch gezien
de meest geëigende wijze van vervoer is.
In de nabije toekomst zal het echter steeds belangrijker worden dat het reizigersbedrij f
marktgericht en bedrijfseconomisch verantwoord kan handelen, wil het haar ambitieuze
groeidoelstellingen waarmaken en de strijd met potentiële concurrenten aankunnen. Het is
zeer de vraag of dit mogelijk is op basis van de huidige relatie met de overheid.
Groeidoelstellingen goederenvervoer niet zonder meer haalbaar
De rijksoverheid is financieel en bestuurlijk slechts beperkt betrokken bij het
goederenvervoer per spoor. Het NS-goederenvervoer heeft dan ook meer vrijheid dan het
personenvervoer. De organisatorische verstrengeling binnen de NS en de aanzienlijke
toekomstigefinancieringsbehoeftelijken echter de toekomstige groeimogelijkheden van deze
activiteit te beperken.
Beperkte betrokkenheid
RO in huidige relatie
Met betrekking tot het goederenvervoer wordt de relatie tussen derijksoverheiden de
NS voornamelijk bepaald door de Tweede Regeling Goederenvervoer (1988). Deze regeling
is van toepassing voor de periode 1988 tot en met 1993.
De beleidsmatige en de financiële betrokkenheid van het Rijk bij het goederenvervoer
is gering vergeleken met die bij het personenvervoer. Dit vloeit voort uit het feit dat de
overheid eind jaren zestig de vervoerplicht voor het goederenvervoer heeft opgeheven.
Sindsdien wordt de ontwikkeling van het NS Goederenvervoer geheel door bedrijfseconomische randvoorwaarden bepaald. Vanwege de slechte concurrentie-positie die het goederenvervoer per spoor in Nederland heeft ten opzichte van weg en water is de strategie van de NS
tot nu toe dan ook eerder op sanering dan op groei van railgoederenvervoer-activiteiten
gericht geweest.
De bevoegdheden van het Rijk beperken de bedrijfsmatige vrijheid alleen op het vlak
van investeringsbeleid omdat, evenals bij personenvervoer, investeringen in rollend materieel
door de overheid moeten worden goedgekeurd vanwege derijksgarantie(Schema 1-11). De
gepubliceerde tarieven moeten weliswaar nog formeel goedgekeurd worden door de minister
van Verkeer en Waterstaat, maar in de praktijk leidt dit niet tot ingrijpen.
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Daarnaast compenseert de overheid jaarlijks een deel van het concurrentienadeel dat
railgoederenvervoer heeft ten aanzien van de andere modaliteiten vanwege de hogere kosten
van infrastructuur. De hoogte van deze compensatie is vastgelegd in de Tweede Regeling.
Tevens stelt de overheid jaarlijks een klein bedrag ter beschikking om het gecombineerde weg-railvervoer te bevorderen. Ten slotte heeft de NS een informatieplicht met
betrekking tot wijzigingen in produktie- en bedieningsmodel, de te verwachten exploitatiebegroting en het gerealiseerde resultaat.
Organisatorische en financiële
belemmeringen bij realiseren groei
Uit een vergelijking van de verdeling tussen reizigers- en goederenvervoer in een
aantal omringende landen blijkt hoe klein het aandeel van het goederenvervoer in het
Nederlandse spoorwegbedrijf is (Schema 1-12). Naast een slechte concurrentie-positie ten
opzichte van Rijn- en binnenvaart en het wegvervoer zijn ook het internationale karakter van
de goederenstromen en de beperkte internationale samenwerking tussen spoorwegmaatschappijen debet aan de tot op heden achterblijvende ontwikkeling van het goederenvervoerbedrijf van de NS in haar geografisch beperkte gebied. Naar verwachting zullen de
marktomstandigheden en de concurrentie-positie voor het (internationale) rail-goederenvervoer
het komende decennium echter verbeteren, met name op de langere afstanden.
Als NS-goederenvervoer de ambitieuze groeiplannen in de nabije toekomst wil
waarmaken, dan zal ze een groter beslag op de schaarse infrastructuurcapaciteit moeten
kunnen leggen. Rond de eeuwwisseling zal er, met de voltooiing van de Betuwelijn en de
uitbreiding van de aansluiting op de Maasvlakte, voldoende infrastructuur voor goederen zijn,
althans op de belangrijke transportas van Rotterdam naar het Duitse achterland. Maar tot die
tijd zal goederenvervoer de beschikbare infrastructuur nog moeten delen met reizigersvervoer
en met andere claimleggers (te weten: instandhouding infrastructuur en potentiële nieuwe
gebruikers).
Dit geldt vooral voor de belangrijkste goederenvervoerroutes: de Brabantroute
(Rotterdam-Venlo) en de bestaande Betuweroute (Rotterdam-Zevenaar). Zo kan de
geprognotiseerde volumegroei voor goederen op de bestaande hoeveelheid infrastructuur van
de Brabantroute bij de huidige door NS gehanteerde planningsnormen niet worden
gerealiseerd, tenzij er grote inbreuk op het voorzieningenniveau voor reizigersvervoer wordt
gemaakt (Schema 1-13).
De toewijzing van infrastructuurcapaciteit wordt tot nu toe echter gedreven door de
dienstregeling voor het personenvervoer. Deze kent een langere planningscyclus dan
goederenvervoer (4-5 jaar vóór uitvoering wordt de basis-indeling vastgelegd). Om te
vermijden dat voor goederenvervoer alleen restcapaciteit overblijft, wordt gewerkt met
capaciteitsreserveringen. Gezien de voorlopige schaarste aan infrastructuurcapaciteit zal het
voor de nabije toekomst essentieel zijn dat deze capaciteitsreserveringen op geobjectiveerde
wijze tot stand komen, ten einde het goederenvervoer ook daadwerkelijk een kans te geven
meer volume te vervoeren.
De achterstelling van het goederenvervoer bij het personenvervoer gold tot voor kort
echter niet alleen de verdeling van de infrastructuurcapaciteit. Ook in andere opzichten was
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personenvervoer, als hoofdkostendrager van de met goederenvervoer gedeelde kosten,
dominant; bijvoorbeeld bij de keuze van rollend materieel en de inzet van rijdend personeel.
Daardoor, maar ook door het gebrek aan interessante markt-proposities, heeft het
goederenvervoer traditioneel weinig ruimte gehad om de voor haar doeleinden optimale
produktiemiddelen te kiezen en een eigen marktbewerking te voeren. Wil het goederenvervoer de haar toebedachte groeidoelstellingen kunnen waarmaken, dan dient dit in de nabije
toekomst daadwerkelijk te veranderen.
Ten slotte ziet de NS zich gesteld voor aanzienlijke financiële problemen bij het
realiseren van het Toekomstplan. Er moeten grote investeringen worden gepleegd in rollend
materieel en in overslagcentra. Hiertoe heeft het goederenvervoer niet de financiële
draagkracht.
Verstrengeling RO/NS bij
infrastructuur niet houdbaar
De overheid is als beleidsmaker en als financier direct betrokken bij de railinfrastructuur. Planning van infrastructuur, in nauwe samenhang met ruimtelijke ordening, is een van
de belangrijkste instrumenten waarmee de overheid op lange termijn mobiliteitsbeleid kan
voeren. Met betrekking tot de railinfrastructuur is de overheid tot nu toe echter weinig
proactief te werk gegaan. Een groot deel van de infrastructuurtaken wordt immers uitgevoerd
door de NS. Aangezien deze tevens de grootste exploitant is, kan deze taakverdeling tot
knelpunten leiden in de nabije toekomst. Er zullen immers grote overheidsinvesteringen in
de railinfrastructuur worden gedaan. Bovendien moet het exploitatiebedrijf meer marktconform en resultaatgericht gaan werken. Daarnaast zal, onder invloed van nationale en
Europese regelgeving, de infrastructuurfunctie anders moeten worden ingevuld. Daarbij is
vooral de vorming van het Infrafonds en, in verband met eventuele nieuwkomers op het
railnetwerk, de verdeling van de infrastructuurcapaciteit van belang.
Proactieve rol RO bij
infrastructuurplanning beperkt
De relatie tussen de overheid en de NS op het gebied van de infrastructuur is wat
betreft de structuur en de omvang van het net vastgelegd in de Nadere Regeling VRONS.
De overheid is als beleidsmaker en financier uitsluitend betrokken bij de aanleg van de
infrastructuur. Met betrekking tot de instandhouding, die door de NS wordt verzorgd, zijn
eisen gesteld in diverse wetten. De financiering verloopt tot op heden indirect, via de FOD.
Die draagt bij tot dekking van de totale kosten van het personenvervoer, inclusief de kosten
van instandhouding van de infrastructuur.
De regeling VRONS bepaalt dat het Rijk investeringsvoorstellen op het gebied van de
railinfrastructuur moet goedkeuren. De NS legt plannen voor aan de minister over nieuwe
stations, nieuwe lijnen en andere projecten die leiden tot capaciteitsverruiming van het net.
De minister kan het desbetreffende project vervolgens opnemen in een meerjaren-investeringsprogramma. Deze procedure was overigens niet berekend op de ontwikkeling en nadere
uitwerking van Rail 21; op dit moment wordt dan ook gewerkt aan aanvullende procedures
voor de voorbereiding en goedkeuring van investeringsvoorstellen met betrekking tot de
infrastructuur.
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Een tweede aspect van de regeling VRONS is dat de overheid de investeringen in de
infrastructuur "a fonds perdu" financiert. Projecten worden opgenomen in de jaarlijks door
het parlement goed te keuren begrotingen. Dit heeft als consequentie dat gereserveerde
bedragen niet van het ene naar het andere jaar verschoven kunnen worden (het zogenaamde
kasstelsel). In de voorziene ontwikkeling naar een Infrastructuurfonds wordt dit probleem
ondervangen.
De overheid controleert ook de recht- en doelmatigheid van de uitgaven. De NS moet
per kwartaal rapporteren over de voortgang van de uitvoering van de goedgekeurde projecten.
Daarnaast kan de overheid "audits" laten uitvoeren om te controleren of projecten doelmatig
zijn en of zij daadwerkelijk binnen de gestelde kaders worden uitgevoerd.
Ondanks deze betrokkenheid speelt de overheid nauwelijks een proactieve rol bij de
strategische planning van de railinfrastructuur. Binnen de NS wordt door Marketing een
verwachting gegeven van de toekomstige vervoerstromen tussen steden. Hiervoor wordt
vervolgens door de dienst Exploitatie een produktiemodel ontwikkeld, op basis waarvan de
benodigde infrastructuurcapaciteit kan worden ingeschat. Dit wordt vertaald in strategische
infrastructuurplannen, bijvoorbeeld Rail 21, die vervolgens ter goedkeuring en financiering
aan de overheid worden voorgelegd. De proactieve rol van Verkeer en Waterstaat beperkt
zich tot het bepalen van algemene beleidsdoelstellingen en het ramen van totale vervoerstromen als gevolg van dat beleid (Schema 1-14). Hierbij heeft het Rijk tot nu toe weinig
initiatieven ontwikkeld om meer direct een integraal, met ruimtelijke ordening gecoördineerd
infrastructuurbeleid te voeren.

Beperkt inzicht bij
RO in infrastructuurprocessen
De diverse taken met betrekking tot de railinfrastructuur zijn onder te verdelen in twee
processen: aanleg van infrastructuur, waaronder nieuwbouw en vernieuwing worden
begrepen, respectievelijk instandhouding van infrastructuur, waaronder vervanging en
onderhoud vallen.
Het proces van aanleg van infrastructuur bestaat uit drie deelprocessen: een
strategisch, een tactisch en een operationeel proces.
Op strategisch niveau wordt de toekomstige infrastructuurbehoefte vertaald in lange
termijnplannen. Daarbij wordt een planninghorizon van 20 jaar gehanteerd. Deze
strategische planning wordt binnen de NS uitgevoerd door een overkoepelende werkgroep
waarin de verschillende betrokken functiegebieden deelnemen en waar inmiddels ook het
ministerie van Verkeer en Waterstaat bij betrokken wordt.
Op tactisch niveau worden individuele projecten voor 5 jaar vooruit nader uitgewerkt
onder verantwoordelijkheid van een projectmanager van de Dienst Infrabeheer. Na voltooiing
van functionele en technische programma's van eisen worden vervolgens beschikkingsaanvragen ingediend.
Op operationeel niveau worden voor een specifiek project bestekken uitgewerkt en
aanbesteed. Dit gebeurt bij het Ingenieursbureau, dat tevens de directie voert over de
bouwwerkzaamheden (Schema 1-15).
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Ten behoeve van het proces van instandhouding van infrastructuur wordt de
onderhoudsbehoefte voor de bestaande infrastructuur gemeten en worden de noodzakelijke
werkzaamheden gepland en uitgevoerd. Deze activiteiten worden grotendeels binnen de
decentrale regio's van de Dienst Infrabeheer uitgevoerd (Schema 1-16).
De NS is - binnen de door de overheid gestelde kaders voor wat betreft ruimtelijke
ordening, milieu en spoorwegveiligheid - volledig verantwoordelijk voor de planning en
uitvoering van deze infrastructurele taken. Maar de overheid draagt praktisch gesproken het
financiële risico van budget-overschrijdingen bij met name nieuwbouw- en vernieuwingsprojecten. Dit is een probleem voor de overheid omdat ramingen vaak nog niet nauwkeurig te
maken zijn, terwijl de overheid niet genoeg inzicht heeft in de interne processen bij de NS
om te kunnen beoordelen of de plannen van de NS op het gebied van de infrastructuur
effectief en doelmatig zijn. Weliswaar kunnen de plannen worden getoetst door Rijkswaterstaat of door externe deskundigen, zoals nu bijvoorbeeld gebeurd bij de audit van Prorail,
maar in de praktijk is hier tot op heden weinig gebruik van gemaakt. Maar ook voor de NS
is de huidige situatie niet ideaal. Zij is immers op haar beurt afhankelijk van de overheid wat
betreft de doorlooptijd van procedures en, met name, de budget-ruimte (Schema 1-17). Dit
gebrek aan inzicht in de infrastructurele taken binnen de NS zal de komende jaren steeds meer
gaan knellen in verband met de grote investeringen die voor het komende decennium zijn
gepland. Dit roept dan ook de vraag op hoe de overheid, als beleidsmaker en financier, in
de toekomst kan garanderen dat deze projecten het beoogde resultaat sorteren en efficiënt
uitgevoerd worden.
Potentiële knelpunten
door verschil in belangen
Het potentiële verschil tussen de belangen van de NS als exploitant enerzijds en de
overheid als bekostiger van infrastructuur anderzijds kan in de toekomst steeds meer tot
problemen leiden.
Dit komt doordat de NS, als voornaamste planner en uitvoerder van infrastructuurtaken, tevens de belangen van de grootste exploitant (personen- en goederenvervoer) vertegenwoordigt. De bundeling van infrastructuur- en exploitatietaken in één bedrijf heeft als
voordeel dat bij de veelvuldige iteratieve afwegingen tussen infrastructuurbelangen enerzijds
en exploitatiebelangen anderzijds optimalisatie voor het gehele bedrijf als uitgangspunt kan
worden genomen (Schema 1-18). In de toekomst kan deze situatie echter tot een potentiële
belangentegenstelling tussen de overheid en de NS leiden wanneer het personen- en goederenvervoer meer bedrijfseconomisch gaat werken en de financiële verantwoordelijkheid van de
overheid voor de infrastructuur geëxpliciteerd wordt via het Infrafonds.
In een dergelijke situatie kan het aantrekkelijk zijn voor de NS om, bij de afweging
van exploitatie en infrastructuur, zoveel mogelijk kosten bij de infrastructuur neer te leggen.
Op die manier kan het exploitatie-bedrijf zijn winst maximaliseren. Bovendien bestaat er in
die situatie weinig druk op de infrabeheerder om zijn taken zo efficiënt mogelijk uit te
voeren: de rekening wordt immers toch door de overheid vergoed. Aan de andere kant is het
ook denkbaar dat de overheid bezuinigt op infrastructuurkosten, waardoor de exploitant met
hogere operationele kosten wordt geconfronteerd.
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Dit dilemma kan het beste worden geïllustreerd door de potentiële consequenties van
twee situaties te schetsen: één waarbij de infrastructuurfunctie, zoals nu, samen met
exploitatie binnen dezelfde onderneming zit en één waarbij de infrafunctie gescheiden is van
de exploitatie (Schema 1-19).
In het eerste geval kan optimaal tussen exploitatie en infrastructuur worden afgestemd,
maar kan door "overconsumptie" en inefficiëntie de infrastructuurrekening voor de overheid
hoog oplopen.
In het tweede geval heeft de overheid meer controle over de uitgaven voor
infrastructuur, maar bestaat het potentiële risico van "uitholling" van de infrastructuur en
suboptimalisatie bij exploitant en infrabeheer.
Knelpunten door
nieuwe regelgeving
De overheid heeft behalve de hierboven geschetste beleidsmatige betrokkenheid ook
nog een financiële verantwoordelijkheid voor de infrastructuur. De relatie tussen de overheid
en de NS op dit terrein zal echter veranderen door de vorming van het Infrastructuurfonds,
waaruit in de toekomst alle infrastructuurkosten gefinancierd zullen worden.
Tot op heden wordt de aanleg van railinfrastructuur "a fonds perdu" door het Rijk
gefinancierd, terwijl de kosten voor de instandhouding indirect worden vergoed via de FOD.
Vanaf 1993 zullen alle infrastructuurkosten, zowel voor aanleg als instandhouding, direct via
het Infrafonds worden vergoed. Dit betekent dat de kosten van instandhouding en van niet
"a fonds perdu"-gefinancierde investeringen in infrastructuur niet langer op de exploitatierekeningen van het personen- en goederenvervoer zullen drukken. Hoe hoog deze kosten
precies zijn, hangt af van de definitie die voor infrastructuur wordt gehanteerd. Hierbij gaat
het om de vraag welke te onderscheiden infrastructuuronderdelen onder verantwoordelijkheid
van de overheid respectievelijk het exploitatiebedrijf zullen vallen.
In dit rapport is uitgegaan van het standpunt dat de zorg voor de infrastructuur in
principe een overheidstaak is, behalve voor die onderdelen die direct het produkt-concept van
de NS als exploitant meebepalen. Bij dat laatste gaat het om bijvoorbeeld de bedrijfseigen
inrichting van stations en verkooppunten. Op basis van deze definitie zou, naast de "a fonds
perdu" investeringen, ruim ƒ 1 miljard op jaarbasis (basis 1990) door het Infrafonds worden
vergoed. Hiervan komt meer dan 90 procent uit de kosten van het reizigersvervoer en 10
procent uit die van het goederenvervoer (Schema's 1-20 en 1-21).
Naast het Infrafonds heeft ook Europese regelgeving consequenties voor de
Nederlandse railinfrastructuur. Zo verplicht de EG-richÜijn tot boekhoudkundige scheiding
van infrastructuur en exploitatie om kruissubsidiëring te voorkomen. Bovendien vereist de
EG-Richtlijn dat het nationale netwerk vrije toegang biedt aan derden voor gecombineerd
goederenvervoer en aan internationale samenwerkingsverbanden. Dit laatste betekent dat de
infrastructuurcapaciteit in de toekomst op basis van non-discriminatie tussen partijen verdeeld
zal moeten worden om alle potentiële gebruikers gelijke kansen te geven (Schema 1-22).
Een dergelijke objectivering van de capaciteitstoedeling - volgens nader te bepalen
regels - is bovendien nodig om, zoals reeds eerder geconstateerd, goederenvervoer een betere
uitgangspositie te geven ten opzichte van personenvervoer.
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Op dit moment is een objectieve verdeling van capaciteit echter nog niet mogelijk.
De planningcyclus voor het personenvervoer begint aanzienlijk eerder dan die voor het
goederenvervoer, waardoor voor de laatste gewerkt moet worden met capaciteits-reserveringen waarvan nog niet vaststaat of ze daadwerkelijk zullen worden benut. Bovendien dwingt
het volgens de VRONS-Regeling te hanteren Normeringssysteem voor het treinverkeer (NVT)
de NS om op het reizigersnet prioriteit te geven aan reizigerstreinen.
De planning van de dienstregeling begint 4-5 jaar vóór het jaar van uitvoering in de
vorm van zogenaamde basisuurpatronen. Daarbij worden allereerst Intercity- en internationale (Eurocity)-relaties ingedeeld, gevolgd door Agglo/regio-treinen. Daarbij wordt, zo
mogelijk, rekening gehouden met een capaciteitsreservering voor het goederenvervoer.
Tevens wordt rekening gehouden met de bouwfasering van grote infrastructurele werken, die
langdurige omleidingen of snelheidsbeperkingen voor het exploitatiebedrijf veroorzaken. Eén
jaar vóór het jaar van uitvoering ontwerpt de NS vervolgens een gedetailleerde dienstregeling
voor het personenvervoer. Daarna legt ze paden vast voor het goederenvervoer. Dit wordt
vervolgens iteratief afgewogen met de planning van grote instandhoudingswerkzaamheden
waarvoor lange buitendienststellingen nodig zijn en die rond deze tijd door de dienst
Infrabeheer is opgesteld. De uitkomst van dit proces is een definitieve dienstregeling en
onderhoudsplanning.
Het openstellen van het net voor derden, de groeidoelstellingen van het goederenvervoer en de inherente overheidsbetrokkenheid bij de infrastructuurfunctie hebben dan ook
als consequentie dat de huidige capaciteitstoedelingsprocedure, waarin personenvervoer veelal
leidend is, niet langer ongewijzigd toepasbaar is.
Algemene betrokkenheid
van overheid by NS
In het voorgaande is de betrokkenheid van de overheid bij de NS geschetst op het
niveau van de afzonderlijke functies van de onderneming: reizigersvervoer, goederenvervoer
en infrastructuur. Maar de overheid is ook als eigenaar, garantiegever, concessiegever en
wetgever nauw betrokken bij de de NS als geheel.
Als volledige eigenaar van de N.V. NS heeft de overheid bevoegdheden die
voortkomen uit het vennootschapsrecht. De zeggenschap van de algemene vergadering van
aandeelhouders is echter beperkt, aangezien de NS een structuurvennootschap is en een
belangrijk deel van de bevoegdheden door de Raad van Commissarissen wordt uitgeoefend.
Als enig aandeelhouder heeft de overheid, gerepresenteerd door de minister van Verkeer en
Waterstaat, nog de bij een structuurvennootschap behorende bevoegdheden. Daarnaast heeft
de minister van Verkeer en Waterstaat als zodanig de bevoegdheid om twee commissarissen
te benoemen.
In het algemeen doen zich ten aanzien van deze taakverdeling geen knelpunten voor,
met dien verstande dat het Rijk als aandeelhouder in wezen geen winst verwacht van de NS
en het beleid van de onderneming dan ook niet primair op winst is gericht.
Wat betreft de overheid als concessiegever moet geconstateerd worden dat de ondernemingsvrijheid beperkt wordt door artikel 2 van de concessie van de NS. Hierin is bepaald
dat het oprichten en exploiteren van, of het deelnemen in, ondernemingen vooraf goedgekeurd
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moet worden door de ministers van Verkeer en Waterstaat respectievelijk Financiën. Dit
belemmert de NS haar organisatie dusdanig in te richten dat zij optimaal is afgestemd op de
in- en verkoopmarkten, bijvoorbeeld door het alleen, of samen met derden, ontwikkelen van
nieuwe ondernemingsactiviteiten in aanverwante sectoren. Mede in het kader van de EGRichüijn, die aangeeft dat spoorwegondernemingen vrij zijn om nieuwe activiteiten in
aanverwante sectoren te starten, zou artikel 2 van de NS-concessie moeten komen te
vervallen.
De positie van het Rijk als garantiegever van door de NS op de kapitaalmarkt op te
nemen leningen beperkt de NS in haar financieringsbeleid voor het totale concern.
Gegarandeerde leningen mogen uiteraard niet worden aangewend voor de financiering van
activiteiten waarvoor zij niet zijn bedoeld. Dit verhindert de NS de cash flow daar in te
zetten waar zij het meest rendeert.
Als wetgever, ten slotte, stelt de overheid specifieke en algemene eisen aan de
bedrijfsvoering met betrekking tot spoorwegveiligheid, pensioenen voor spoorwegpersoneel,
ruimte voor arbeidskostenontwikkeling, arbeidsomstandigheden, milieu, etc. Toepasselijke
regelgeving in dit kader betreft bovendien de Spoorwegwet, het Algemeen Reglement Vervoer
(ARV), het Reglement Dienst Hoofd- en Lokaalspoorwegen (RDHL), de Wet en het Besluit
Personenvervoer, de Wet op de Arbeidsomstandigheden en de Hinderwet.
Op dit terrein kunnen geen majeure knelpunten geïdentificeerd worden die de NS
zouden doen onderscheiden van andere bedrijven. Een uitzondering daarop is echter de
wettelijk geregelde specifieke rechtspositie van het spoorwegpersoneel, ook ten aanzien van
de pensioen- en invaliditeitsvoorziening. Aan de normalisering daarvan wordt echter gewerkt.
Een tweede uitzondering betreft de aanwijzing van de NS als budgetsector in het kader van
de WAGGS. Deze aanwijzing beperkt de NS in het voeren van een eigen personeelsbeleid.
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1-3: NIEUWE TAAKVERDELING OVERHEID-NS NODIG
OM UITDAGINGEN AAN TE GAAN
Zoals in het voorgaande geschetst, staan de huidige organisatiestructuur van het
railvervoer en de bestaande verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen overheid en
NS een succesvolle realisering van de toekomstige uitdagingen in de weg.
Bij de exploitatie van het reizigersvervoer moet de NS meer marktgericht en
bedrijfseconomisch verantwoord kunnen opereren en tegelijkertijd de gewenste vervoergroei
in een gedifferentieerde markt kunnen realiseren. Bij realisatie van dit SW-beleid zijn
overheid en NS wederzijds van elkaar afhankelijk. Voor het goederenvervoer is het van
wezenlijk belang dat het bedrijf als gelijkwaardige claimlegger ten opzichte van reizigersvervoer kan opereren en een zelfstandig produkt/markt-beleid kan voeren. Met betrekking
tot de infrastructuurfunctie moet de overheid haar verantwoordelijkheden beter kunnen
uitoefenen, mede in het licht van de - toenemende - financiering via het Infrafonds, en is het
van belang dat alle potentiële gebruikers van de infrastructuur gelijke kansen krijgen bij de
toedeling van de schaarse railcapaciteit.
Tegen deze achtergrond is een ingrijpende wijziging in de relatie tussen de overheid
en de NS onvermijdelijk. Belangrijk hierbij is een duidelijke definitie en verdeling van taken
en verantwoordelijkheden.
Voor de overheid betekent dit dat ze zich met name richt op haar hoofdtaak: het
voeren van een helder en samenhangend verkeers- en vervoerbeleid waarin een lange termijn
visie wordt neergelegd en waarin tevens de voorwaarden worden geschapen om deze visie te
realiseren. Consequentie hiervan is een wezenlijke vermindering van de overheidsbetrokkenheid bij de bedrijfsvoering van de NS.
De NS op haar beurt dient zorg te dragen voor de realisatie van het geformuleerde
beleid door het aanbieden van een aantrekkelijk pakket van railvervoerprodukten. Dit kan
het beste als het bedrijf zoveel mogeüjk eigen verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering
heeft: onder die omstandigheden kan de NS sneller en beter inspelen op de veranderende
eisen van de verschillende markten. Een dergelijk model zal tevens verregaande gevolgen
hebben voor de interne organisatie van de NS en het overheidsapparaat. Een en ander wordt
in het navolgende nader uitgewerkt.
Overheidsbetrokkenheid
gericht op hoofdtaken
De hoofdtaak van de overheid is het verder ontwikkelen van een helder en samenhangend verkeers- en vervoerbeleid en het inzetten van de verschillende beleidsinstrumenten op
een zodanige wijze dat haar doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Daarbij dient de
overheid met name de volgende beleidsinstrumenten te hanteren:
-

Het voeren van een lange termijn (rail)infrastructuurbeleid, in nauwe samenhang
met het ruimtelijke ordeningsbeleid. Planning, aanleg en beheer van infrastructuur
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dient onder regie van de overheid te worden uitgevoerd. Financiering van
infrastructuuraanleg en -instandhouding kan plaatsvinden uit het voorziene
Infrafonds. Behalve uit de algemene middelen kan het fonds gevoed worden door
gebruikersheffingen.
-

Het voeren van een zodanig prijsbeleid voor auto en openbaar vervoer dat de
relatieve prijsverhouding tussen deze beide vervoermodaliteiten de beleidsmatig
wenselijk geachte verschuiving van het wegvervoer naar andere modaliteiten
bevordert. Hierbij dient ook rekening te worden gehouden met de externe kosten
die de verschillende modaliteiten veroorzaken, zoals aantasting van het milieu,
kosten van verkeersongevallen en economische gevolgen van congestie.

-

Het zorgdragen voor een beleidsmatig en maatschappelijk gewenste vervoervoorziening door het op contractbasis inkopen van specifieke vervoerdiensten, daar
waar deze door de markt zelf niet in stand kunnen worden gehouden.

-

Het voeren van een op voorgaande punten afgestemd ondersteunend beleid op
basis van de overige beleidsinstrumenten, bijvoorbeeld met betrekking tot
vestigingsvoorwaarden voor bedrijven, parkeren en toegankelijkheid van binnensteden.

Zowel inhoudelijk als wat betreft de onderlinge samenhang is volop potentieel voor
kwalitatieve versterking van het beleid voorhanden. Het zal in de toekomst steeds
belangrijker worden om integrale beleidsafwegingen te maken, niet alleen tussen verschillende
vervoermodaliteiten onderling maar vooral ook tussen verschillende beleidsterreinen als
verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening en milieu. Het is met name van belang dat
beslissingen inzake ruimtelijke ordening en investeringen in infrastructuur zeer nauw op
elkaar worden afgestemd. Dat is het belangrijkste instrument voor het beïnvloeden van de
mobiliteit op de lange termijn.
Ondernemingsvrijheid en marktgerichtheid voor NS-exploitatie
Binnen het kader van het overheidsbeleid is het de taak van de NS om zorg te dragen
voor een zodanig aantrekkelijk aanbod van railvervoerdiensten dat de zeer ambitieuze
groeidoelstellingen ook kunnen worden gerealiseerd. Dit heeft de grootste kans van slagen
als het bedrijf zelf verantwoordelijk is voor haar produkt/markt-, financieel-, en personeelsbeleid. De drang om marktgericht en doelmatig verantwoord te handelen is immers het grootst
als de - positieve én negatieve - consequenties van dit handelen ook daadwerkelijk binnen de
organisatie worden gevoeld. Het reële gevoel van eigen verantwoordelijkheid zal van hoog
tot laag in het bedrijf de medewerkers beter motiveren om de gestelde uitdagingen optimaal
tegemoet te kunnen treden.
In het verleden is herhaaldelijk gebleken dat gecentraliseerde, vanuit één punt
aangestuurde organisaties er niet in slagen een gedifferentieerde markt flexibel, slagvaardig,
en klantgericht te bedienen. De verantwoordelijkheid dient juist daar in de organisatie te
[; worden neergelegd waar men het dichtst bij de markt staat: alleen daar kan worden bepaald
j'met welke verschillende produkten, prijzen en dienstverlening de gedifferentieerde
! klanteneisen het beste kunnen worden gediend en de contributiemarge kan worden
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!ƒ gemaximaliseerd. Bij deze verantwoordelijkheid hoort tevens transparantie in de aan de
!/ activiteit verbonden opbrengsten en kosten en in het hiervoor benodigde kapitaalbeslag.
In het geval van de NS betekent dit ten eerste dat de beslissingsbevoegdheid aangaande
de bedrijfsvoering in ruime zin moet worden overgedragen van de overheid aan het bedrijf
zelf. Een tweede consequentie is echter tevens dat binnen de NS de verantwoordelijkheid
da^r wordt gelegd, waar zo snel en zo goed mogelijk kan worden ingespeeld op de eisen die
door de verschillende markten gesteld worden. Hierbij hoort een meer gedifferentieerde
organisatiestructuur waarin de op verschillende markten georiënteerde onderdelen van de NS
als onderscheiden, op winst gerichte bedrijfseenheden kunnen functioneren en ieder voor zich
optimaal hun eigen markt kunnen bewerken.
Functiescheiding en gedifferentieerde
invulling relatie RO/NS voorwaarden voor succes
Het uitgangspunt van een heldere definitie en verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen derijksoverheiden de NS heeft ingrijpende consequenties voor de onderlinge
relatie tussen partijen, maar ook voor de interne organisatie van iedere partij afzonderlijk.
Als de overheid zich met name richt op haar hoofdtaken en de verantwoordelijkheid voor de
vervoerexploitatie bij het bedrijf wordt gelegd, zal dit tot een nieuwe vormgeving van
structuren en systemen moeten leiden.
Het is daarbij van groot belang de verschillende functionele taakgebieden binnen het
railvervoer van elkaar te onderscheiden. Zo is er sprake van vier verschillende kernfuncties:
(1) Exploitatie van reizigersvervoer; (2) Exploitatie van goederenvervoer; (3) Verdeling van
de infrastructuurcapaciteit; (4) Planning, aanleg en beheer van infrastructuur. Naast deze vier
kerntaken worden meer of minder direct aan het railvervoer gerelateerde nevenactiviteiten,
zoals ontwikkeling en exploitatie van onroerend goed en bouw van infrastructuur, uitgevoerd.
Ten eerste zal de relatie met de overheid bij een nieuwe verdeling van taken
verschillend moeten worden ingevuld voor de te onderscheiden functies. Gegeven haar
integrale beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheid zal de overheid aan de ene kant
nauw betrokken blijven bij de infrastructuurfunctie. Als afgeleide hiervan zal de overheid,
hoewel minder direct, ook betrokken zijn bij de te objectiveren capaciteitsmanagementfunctie.
Zowel de beleidsmatige als de financiële betrokkenheid van de overheid bij de exploitatie van
het reizigers- en goederenvervoer zal in de toekomst zoveel mogelijk moeten worden
afgebouwd om een optimale ondernemingsvrijheid voor het exploitatiebedrijf te realiseren.
Ten slotte heeft de overheid geen enkele bemoeienis met de nevenactiviteiten die binnen de
NS worden uitgevoerd.
Ten tweede zijn de te onderscheiden functies, behalve naar het verschil in overheidsbetrokkenheid, ook naar hun aard zo verschillend dat ze bij voorkeur ieder in aparte
bedrijfseenheden zouden moeten worden ondergebracht. Alleen dan kunnen ze ieder op eigen
kracht hun gedifferentieerde activiteiten optimaal uitoefenen, zonder ongewenste beïnvloeding
vanuit de andere functies, en kan de betrokkenheid van de overheid worden beperkt tot die
eenheden waar deze ook beleidsmatig en financieel noodzakelijk is.

1-21
Dit leidt tot de volgende aanbevelingen, die in het tweede deel van dit rapport elk
afzonderlijk worden uitgewerkt:
-

De exploitatie van het reizigersvervoer moet in een aparte bedrijfseenheid worden
ondergebracht. De beleidsmatige en financiële betrokkenheid van de overheid
moet zo snel mogelijk worden afgebouwd. Hiervoor dient een overgangsfase te
worden overeengekomen tussen het Rijk en de NS, waarbij de overheid zich
committeert tot het realiseren van haar beleidsvoornemens, namelijk het voeren
van een afgewogen prijsbeleid tussen de verschillende vervoermodaliteiten zoals
voorzien in het SVV-Ü, en waarbij het reizigersbedrij f een herstructureringsprogramma doorvoert. Hieraan wordt een geleidelijk tot nul afnemende overheidsbijdrage gekoppeld. In de eindsituatie staat het reizigersbedrijf volledig op afstand
van de overheid, maar deze kan, indien gewenst, specifieke onrendabele
voorzieningen op contractbasis kopen om de maatschappelijke functie van het
railvervoer veilig te stellen.

-

De exploitatie van het goederenvervoer moet zo snel mogelijk in een aparte
bedrijfseenheid, gescheiden van het reizigersvervoer, worden ondergebracht. In
het goederenbedrijf kunnen op termijn zowel de overheid als externe partijen voor
het geheel of voor delen als aandeelhouders deelnemen. Om dit laatste mogelijk
te maken zal het goederenbedrijf een zelfstandige juridische status moeten krijgen.

-

Om een objectieve toedeling van de schaarse infrastructuur bij toenemende concurrentie te waarborgen, dient de functie van capaciteitsmanagement in een aparte
afdeling bij de NS te worden ondergebracht, onder onafhankelijk toezicht. De
wensen van de verschillende gebruikers ten aanzien van de beschikbaarheid van
infrastructuur worden hier aan de hand van nader te formuleren regels afgewogen.
Het ligt voor de hand ook de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse verkeersleiding bij het capaciteitsmanagement onder te brengen. Tevens stelt deze eenheid
de eisen en normen op waaraan gebruikers en infrastructuurverschaffers moeten
voldoen.

-

De verantwoordelijkheid voor de infrastructuur komt primair bij de overheid te
liggen. Om betere integrale afwegingen met betrekking tot het infrastructuurbeleid
op de lange termijn te kunnen maken, dient hiervoor bij het ministerie van
Verkeer en Waterstaat een aparte afdeling te worden opgericht. De verantwoordelijkheid voor het beheer van de bestaande en geplande infrastructuur dient bij een
aparte eenheid te worden ondergebracht. Deze organisatorische eenheid kan zich
in beginsel binnen of buiten de NS bevinden, maar voor de korte en middellange
termijn wordt aanbevolen deze functie als aparte bedrijfseenheid binnen de NS te
behouden. Aanleg en instandhouding worden op basis van contracten tussen Rijk
en NS door de overheid gefinancierd. Ten aanzien van een aantal uitvoerende
taken op het gebied van de infrastructuur kan uitbesteding overwogen worden.

II. DE OPLOSSINGSRICHTING
In het eerste deel van dit rapport is geconstateerd dat veel nieuwe eisen gesteld worden
aan de spoorwegen in Nederland en dat, in het licht daarvan, de huidige relatie tussen de
rijksoverheid en de NS op veel punten knelt. Om die knelpunten weg te nemen, is het nodig
dat taken en verantwoordelijkheden van beide partijen in de toekomst duidelijk van elkaar
worden gescheiden.
Dit betekent dat de relatie tussen de overheid en de NS opnieuw moet worden ingevuld
en dat binnen de NS aparte organisatorische eenheden dienen te worden opgericht voor
respectievelijk de exploitatie van het reizigersvervoer, de exploitatie van het goederenvervoer,
het capaciteitsmanagement en het infrastructuurbeheer.
In het navolgende, tweede deel van dit rapport wordt de rol van zowel de nieuw op
te richten bedrijfseenheden als van de overheid op deze vier terreinen besproken.
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Schema 2-1

REI2GERSRESULTAAT INCLUSIEF INFRASTRUCTUURKOSTEN - NS PROGNOSE 1996
ƒ, miljoen

VERKLARING NS TERMINOLOGIE
BAANVAKKEN

2232

OMSCHRIJVING

TERM
Baanvak

Spoorverbinding van e e n
station naar het volgende
belangrijke station

Treinserie

Alle treinen die met regelmaat dezelfde route afleggen

-3197
75

Opbrengst die door
overstappende reiziger
v a n treinserie A op
andere tre'mseries wordt
gegenereerd

Feeder
value
(voor treinserie
A)

1394
-965

-354

Bedrijfsresultaat

Financieel
resultaat*

-1319
Substitutiewaarde
(voortrehserie
A)

Additionele opbrengsten
minus additionele kosten
voor andere treinseries,
als treinserie A op
hetzelfde baanvak wordt
opgeheven

Opbrengsten
(inclusief
overige
opbrengsten)

Kosten

Resultaat
voor FOD

FOD inclusief
risicobeheersing

Resultaat

• Inclusief dividend dochters
Bron: Bedrijfsplan 1992-1996
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Schema 2-2

VERONDERSTELLINGEN NS PROGNOSE REIZIGERS 1996

OPBOUW RESULTAAT REIZIGERS -1990
ƒ, miljoen

E l Infra kosten
e n opbrengsten

1327

1991

1303

1992

1993

1994

1995

1996

ELEMENT

24

18

I

I

224

Volume
(miljoen rkm)

Samengestelde
jetrlijkse
groeivoet

12550

12.968

13.181

13.589

13.983

14.633

3,1%

1,0

3,0

1,75

1,75

1,25

1,25

1,5%

20,9

19,7

19.4

19,3

18,8

18,4

-1,7%

54

57

58

60

61

62

2,1%

-182

736

T a r i e f s t i j g i n g (%)
(boven kosten van
levensonderhoud)

1392

ilüi:
60
Dienstkosten/rkm
(cent)

triïfflyKfflyl
-1695
Reizigers-

Directe*

opbrengsten

kosten

Bijdrage

Niet direct
toe t e
rekenen
kosten

Resultaat
voor F O D

6 1

Overige
opbrengsten

FOD

Resultaat
voor
correctie

Correctie
W W
Lp.v.
HUP™

Overige
correcties

Resultaat
begroting
1990

Kostendekking

(%)

* Directe kosten op treinserieniveau: machinist, sonducteur, energie, materieel onderhoud, materieel rente+afschrijvingen (ve rvangingswaarde) volgens model
" Voor ƒ 154 miljoen gedekt door FIMT
Bron: Treinserieanaiyse; Begroting 1990

KANTTEKENINGEN

1992-19S6

Bron: Bedrijfsplan 1992-1996: NS-MR

Veronderstelt aanvullend
flankerend beleid:
• benzine-accijns + 5 cent
in 1 9 9 3 e n 1 9 9 4
• Motorrijtuigenbelasting +
ƒ 1 3 0 in 1 9 9 3
• Tolpleinen, parkeermaatregelen e n Ruimtelijke
Ordeningsbeleid
Veronderstelt schaalvoordelen bij volumegroei
voor directe diensten e n
vrijwel constant niveau v a n
kosten indirecte diensten
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II-1: REIZIGERSEXPLOITATIEBEDRIJF GEFASEERD OP AFSTAND
Om de gestelde uitdagingen zo goed mogelijk aan te kunnen, dient de exploitatie van
het reizigersvervoer zoveel mogelijk op afstand van de overheid geplaatst te worden. Dit
betekent dat een aantal operationele verantwoordelijkheden, die nu formeel bij het Rijk liggen,
wordt overgedragen aan de NS. Het gaat hierbij vooral om beslissingen ten aanzien van het
produkt/markt-beleid, zoals het goedkeuren van de dienstregeling en het bepalen van de
tariefhoogte, en ten aanzien van het financiële beleid.
Alleen als de NS zelf goeddeels over deze zaken kan beslissen, kan het bedrijf
marktgericht opereren en een gedifferentieerd produktenpakket aanbieden dat inspeelt op de
uiteenlopende wensen en karakteristieken van de afzonderlijke reizigerssegmenten. Bovendien
krijgt het bedrijf alleen dan de mogelijkheid om vanuit bedrijfseconomisch oogpunt optimaal
te handelen.
Ten einde zeker te stellen dat de noodzakelijke overdracht van verantwoordelijkheden
plaatsvindt, dient de financiële bijdrage van de overheid aan de kosten van het reizigersvervoer bij voorkeur te worden afgebouwd. Zolang er immers overheidsgeld aan reizigersvervoer wordt uitgegeven, heeft het Rijk de verplichting om te toetsen of deze middelen ook
goed worden besteed, hetgeen door de verwevenheid van activiteiten leidt tot allesomvattende
eisen en controles.
Een rendabel reizigersvervoer kan echter niet van de ene dag op de andere worden
gerealiseerd. Het verdient dan ook aanbeveling dat de overheid en de NS wederzijds een
overgangsfase overeenkomen. Van zowel de NS als de overheid worden hierbij inspanningen
verwacht.
Om op eigen kracht rendabel te kunnen opereren, zal enerzijds het reizigersbedrij f een
ambitieus herstructureringsprogramma moeten doorvoeren. Het pad naar winstgevendheid
wordt voor het reizigersbedrij f verkort door de overheveling van de infrastructuurkosten en
het desbetreffende vreemd vermogen naar het Infrafonds.
Anderzijds is de mogelijkheid van een rendabel bedrijf sterk afhankelijk van de
relatieve prijsverhouding tussen met name de auto en de trein. Daarvoor is het van groot
belang dat de beleidsvoornemens van het SVV-II worden gerealiseerd door het voeren van
een afgewogen prijsbeleid. Waar dit prijsbeleid achterwege blijft zal de overheid vanuit haar
verantwoordelijkheid voor beleidsrealisatie onrendabele diensten, die vanuit maatschappelijk
oogpunt of ter realisatie van de groeidoelstellingen noodzakelijk zijn, moeten kopen.
De verhouding tussen enerzijds het herstructureringsprogramma en anderzijds de
relatieve prijsverhouding tussen de vervoermodaliteiten bepaalt dan ook mede in hoeveel jaar
de huidige bekostiging door de overheid tot nul kan worden teruggebracht. In een
overeenkomst tussen beide partijen moeten wederzijdse inspanningen en verplichtingen
gedurende deze nader te bepalen periode worden vastgelegd.
In het beoogde eindmodel heeft het reizigersbedrijf volledige ondernemingsvrijheid.
Het is echter mogelijk dat specifieke treinverbindingen resteren die nog steeds niet rendabel
zijn. Indien de overheid de exploitatie van deze lijnen om maatschappelijke redenen mogelijk
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wil maken, kan ze deze treinseries op contractbasis kopen (zie Schema 2-1 voor uitleg van
begrippen).
Overgangsfase tot
rendabele exploitatie
Er is, gegeven de in het navolgende gehanteerde veronderstellingen, een overgangsperiode van 5-7 jaar nodig om de exploitatie van het personenvervoer als geheel rendabel te
krijgen. Allereerst moet het reizigersbedrij f een intern herstructureringsprogramma
doorvoeren, bestaande uit doelmatigheidsverbeteringen, gedifferentieerde prijsverhogingen en
het staken van structureel verlieslatende verbindingen. Verdergaande prijsverhogingen met
gering vervoerverlies zijn echter alleen mogelijk als de kosten van autogebruik zich evenredig
ontwikkelen. Indien het reizigersbedrijf haar groeidoelstellingen op rendabele wijze wil
realiseren, dan zal de overheid haar beleidsvoornemens inzake een afgewogen prijsbeleid
moeten uitvoeren zodat de gebruikskosten van de auto een verhoging van de treintarieven
toelaten.
Interne herstructurering door de NS
Momenteel is het reizigersvervoer bij de NS niet kostendekkend. Tegen opbrengsten
uit kaart- en abonnementverkoop van ruim ƒ 1,3 miljard en overige opbrengsten van meer
dan ƒ 100 miljoen stond in 1990 ruim ƒ 3 miljard aan kosten (op basis van vervangingswaarde), inclusief de kosten van infrastructuur. Ter dekking van de tekorten ontvangt de NS dan
ook een FOD van bijna ƒ 1,4 miljard en een bijdrage in het kader van de FIMT-afspraken
van ƒ 150 miljoen (Schema 2-2).
Op basis van de huidige prognoses, zoals geformuleerd in het Bedrijfsplan 1992-1996,
zou NS-reizigers in 1996 een negatief resultaat van ruim ƒ 1,3 miljard vóór FOD hebben.
Deze prognoses zijn gebaseerd op een aantal veronderstellingen, zoals een gemiddelde
jaarlijkse volumegroei van 3,1 procent, een gemiddelde reële tariefstijging van 1,5 procent
en een gemiddelde verlaging van de dienstkosten per reizigerskilometer van 1,7 procent per
jaar (Schema's 2-3 en 2-4). De in deel I genoemderisicobeheersingsafsprakentussen
overheid en NS zijn hierbij als uitgangspunt genomen.
Op basis van een aantal veronderstellingen lijkt er echter voldoende potentieel voor
verbetering te bestaan om een rendabele exploitatie in 1997 of kort daarna mogelijk te maken.
Om te beginnen zullen, in het kader van de vorming van het Infrafonds, vanaf 1993
de kosten van instandhouding van infrastructuur en de rentelasten op door de NS gefinancierde infrastructuurinvesteringen direct via het Infrafonds worden vergoed, en niet meer ten laste
van de winst- en verliesrekening van het exploitatie-bedrijf komen. Dit betekent dat een
aanzienlijk deel van de exploitatiekosten van het personenvervoer verdwijnt. Hoe hoog de
door het Infrafonds te vergoeden infrastructuurkosten precies zijn, hangt af van de definitie
die wordt gehanteerd voor het begrip infrastructuur. Op basis van de in dit rapport
gehanteerde definitie zou bijna ƒ 1 miljard door het Infrafonds worden vergoed (zie tevens
Schema 1-21). De exploitatie-kosten voor het reizigersbedrijf kunnen dan met hetzelfde
bedrag verminderd worden. Indien een engere definitie van infrastructuur wordt gehanteerd
is de invloed op de exploitatiekosten van het reizigersbedrijf uiteraard overeenkomstig lager.

Schema 2-5

EFFICIENCY VERBETERING NS
Procent, jaarlijkse gemiddelde groeivoet

VOLUMEGROEI IN RKLM's

1981-1986

+1,8%

-0,7%

1986-1991*

1991-1996"

" Begroting 1991
** Bedrijfsplan
Bron: NS

REËLE KOSTEN PER RKLM

+6,6%

+3,6%

-4,9%

-1,1%

Schema 2-6

Schema 2-8

CONSEQUENTIES NETWbRKhMiiUNMLlSAllfc - l»3U

TER ILLUSTRATIE

Procent

100% = 98

10,6 miljard

VERBETERING EXPLOITATIERESULTAAT* REIZJGERSVERVOER -1997

87

VRIJE KASSTROOM
ƒ, miljoen

-415

-289

EIGEN VERMOGEN
Procent

100 miljoen
Basis scenario

Overblijvende
treinseries

RESULTAAT NA RENTE
ƒ, miljoen

TER ILLUSTRATIE

Netwerkrationalisatie
bij 50% verlies
feedervalue**

88

95

41

41%

h

19

6

u

u

]

Tariefverhoging
1 % per j a a r * "

127

I

109

n
3

Wegvallende
treinseries

||§|f|

ïm$—

H

Aantal
treinseries

Aantal
reizigerskilometers*

Aantal
treinkilometers

I

n

11
33

69

61

Potentieel resultaat

* 5% van totale reizigerskilometers wordt in wegvallende treinseries afgelegd (binnenbaanvakwaarde): Daarnaast genereren ze nog
ongeveer 5% van de totale reizigerskilometers in de rest van het netwerk door overstappende reizigers (buitenbaanvakwaarde)

Exclusief infrastructuurkosten
13 geselecteerde lijnen: verondersteld evenredige groei over gehele netwerk tussen 1990 en 1997 en geplande tariefverhogingen
Uitgegaan van gelijkblijvend volume door flankerend beleid (+25 tot 30 cent benzineprijs)

Bron: Treinserie-anatyse
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Schema 2-9

NETWERKRATIONALISATIE -13 GESELECTEERDE LIJNEN* -1990
ƒ, miljoen

TER ILLUSTRATIE

RESULTAATVERBETERINGSMOGELIJKHEDEN

-163

-#>
-95

INDICATIEF
• Interne herstructurering
- Efficientieverbetering: 2% per jaar
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Bij de overdracht van de infrastructuurkosten aan het Infrafonds is ervan uitgegaan dat
hiertoe vreemd vermogen uit de NS-balans wordt getrokken, zodat voor de exploitatiebedrijven (personen en goederen) een zo goed mogelijke balanspositie met circa 100 procent
eigen vermogen wordt gecreëerd. Dit maakt het makkelijker voor het reizigersbedrij f om in
de toekomst op eigen kracht, met een gezonde vermogensverhouding als basis, leningen op
de kapitaalmarkt af te sluiten. Derijksgarantieop vreemd vermogen zou dan kunnen worden
afgeschaft, waardoor de overheid niet langer investeringsbeslissingen hoeft goed te keuren.
Vervolgens zou met een pakket van verbeteringsmaatregelen het resterende tekort van
het reizigersbedrijf kunnen worden weggewerkt. Op termijn kan het bedrijf dan tevens
voldoende rendement genereren om zelfstandig de kapitaalmarkt op te kunnen gaan.
De volgende maatregelen kunnen hierbij onder andere worden overwogen:
Ten eerste lijkt er aan de kostenkant ruimte voor verbetering te bestaan. De komende
jaren hebben alle NS-diensten een efficiëntie-taakstelling van 2 procent per jaar gekregen.
De Hoofddirectie wil hieruit onvoorziene tegenvallers kunnen afdekken, of (deels al geplande)
produktverbeteringsmaatregelen kunnen financieren. Indien daadwerkelijk 6 jaar lang een
jaarlijkse effïciëntieverbetering van 2 procent in de reizigersexploitatie zou worden gerealiseerd, zou het bedrijfsresultaat ruim ƒ 250 miljoen verbeteren ten opzichte van de huidige
prognoses. De hoge eigen-vermogensbuffer kan dan worden aangewend om tegenvallers op
te vangen; additionele uitgaven zouden dan wel achterwege moeten blijven of gefinancierd
moeten worden door hogere inkomsten.
Een dergelijke doelmatigheidsverbetering lijkt niet irreëel: uit onderzoeken bij
verschillende transportondernemingen, waaronder buitenlandse spoorwegmaatschappijen en
Nederlandse openbaar-vervoerbedrijven, is gebleken dat kostenbesparingen van 10-20 procent
mogelijk zijn door onder andere een doelmatiger personeelsinzet, een betere benutting van
het materieel, uitbesteding van niet-kernactiviteiten en besparingen in de indirecte sfeer. De
taakstelling van 2 procent is derhalve bescheiden. Een brede algehele inventarisatie zal
moeten uitwijzen of deze dan wel een meer ambitieuze taakstelling kan worden aangehouden.
Overigens is de NS nu al één van de meest efficiënte spoorwegondernemingen in
Europa en heeft het bedrijf ook in de afgelopen jaren al de nodige efficiëntie-verbeteringen
behaald door benutting van schaalvoordelen en door uitvoering van een kostenbesparingsprogramma ("Snoeien om te groeien"). Mede door een sterke volumegroei van
gemiddeld bijna 7 procent per jaar tussen 1986 en (begroting) 1991 is een reële daling van
de totale kosten per reizigerskilometer van bijna 5 procent per jaar gerealiseerd. Aangezien
in het Bedrijfsplan voor de komende jaren (1991-1996) wordt uitgegaan van een jaarlijkse
volumegroei van bijna 4 procent, maar van een lagere reële daling van de kosten per
reizigerskilometer van slechts 1 procent, ligt het in de verwachting dat additionele ruimte voor
doelmatigheidsverbetering bestaat (Schema 2-5).
Ten tweede zou ter verbetering van het bedrijfsresultaat het netwerk kunnen worden
gerationaliseerd. Zo zou in een conservatieve benadering het opheffen van een aantal
diensten op de uitlopers van het net, die negatief bijdragen aan de indirecte kosten van het
reizigersbedrijf, een resultaatverbetering van minimaal ƒ 20 tot maximaal ƒ 100 miljoen
kunnen opleveren. In 1990 vertegenwoordigden deze treinseries 5 procent van het totale
aantal reizigerskilometers (Schema 2-6). Ze kenmerken zich door hun hoge negatieve
bijdrage en door het feit dat ze de enige gebruikers op hun baanvakken zijn, zodat substitutie
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op andere treinseries niet mogelijk is en er tevens railinfrastructuurkosten kunnen worden
bespaard. De haalbaarheid van deze maatregel is evenwel afhankelijk van de visietenaanzien
van maatschappelijk belang en politieke besluitvorming. Directe contractering van de
treinserie door de (regionale) overheid blijft hierbij als mogelijkheid bestaan.
Het verbeteringspotentieel van deze maatregel is afhankelijk van de mate waarin
reizigers op deze treinseries die overstappen op de rest van het net, en daar dus ook omzet
genereren (de zogenaamde "feeder-waarde"), met andere vormen van voortransport naar het
overstapstation zullen blijven komen en zodoende hun "feeder-waarde" voor het bestaande
netwerk behouden. Indien wordt uitgegaan van de veronderstelling dat 50 procent van de
overstappende reizigers voor het hoofdnet behouden blijft, zou een dergelijke netwerk-rationalisatie voor de NS (op basis van 1990) ƒ 60 miljoen resultaatverbetering exclusief
bezuiniging infrakosten opleveren (Schema 2-7). Hierbij dient te worden opgemerkt dat
waarschijnlijk streekbussen moeten worden ingezet als substituut, hetgeen tot additionele
kosten voor de overheid zal leiden.
Een verdere potentiële maatregel is een (gedifferentieerde) verhoging van de tarieven.
Dit is mogelijk met beperkt volumeverlies in de weinig prijsgevoelige segmenten, zoals
bijvoorbeeld spitsvervoer. Verdere prijsverhoging kan zonder volumeverlies alleen wanneer
de prijs van het belangrijkste substituut, de auto, evenredig stijgt. Derhalve is deze maatregel
pas echt zinvol als de overheid conform haar beleidsvoornemens een evenwichtig prijsbeleid
voert waarbij de kosten van het autogebruik worden verhoogd. Bij een gemiddelde reële
tariefverhoging van 1 procent per jaar (1992 tot en met 1997) boven de reeds in het
bedrijfsplan voorziene reële tariefstijging van 1,5 procent zou het bedrijfsresultaat in 1997 ten
opzichte van de huidige prognoses voor dat jaar met ruim ƒ 100 miljoen verbeteren.
Met een dergelijk pakket van mogelijke verbeteringsmaatregelen zou in 1997 een
positief resultaat na rente te realiseren zijn. Ook de vrije kasstroom zou dan positief worden
(Schema 2-8). In dit scenario is verondersteld dat de FOD gelijkmatig wordt afgebouwd van
ƒ 400 miljoen in 1993 tot nul in 1997 en dat vanaf 1997 geen FIMT-bijdrage meer wordt
gegeven. De waarde van deze bijdragen komt - als contante waarde - overeen met een
kapitaaldotatie van ƒ 1850 miljoen in 1992. Bovendien is ervan uitgegaan dat er in deze jaren
geen gebruikersbijdrage voor infrastructuur wordt geheven. Indien tariefmaatregelen
achterwege zouden blijven en resultaatverbetering uitsluitend afhankelijk zou zijn van interne
herstructureringsmaatregelen (2 procent efficiëntieverbeteringen per jaar en netwerkrationalisatie) zou pas na de eeuwwisseling een rendabel reizigersbedrijf kunnen ontstaan, in
plaats van in 1997 (Schema 2-9).
Het reizigersbedrijf zou in 1998 nog niet in staat zijn om zelfstandig, dus zonder
rijksgarantie, op de kapitaalmarkt vreemd vermogen aan te trekken. De solvabiliteit zou, met
een aandeel aan eigen vermogen van 60 procent, wel voldoende zijn. Maar de rentedekking
zou tegen die tijd pas op een niveau van 1,3 gekomen zijn, nog ver verwijderd van de in de
markt meer gebruikelijke factor van 2,5.
Dit probleem zou opgelost kunnen worden door de tarieven in de periode 1992-1997
additioneel met gemiddeld 1,1 procent per jaar te verhogen, dan wel door een extra
efficiëntieverbetering van jaarlijks 1 procent door te voeren. Met deze additionele
maatregelen zou in 1998 een rentedekking van 2,6-2,7 kunnen worden gerealiseerd en ontstaat
tevens een rendement op eigen vermogen, van 4-5 procent. Dan wordt het mogelijk de
rijksgarantie af te schaffen en kan het reizigersexploitatiebedrijf financieel geheel op afstand
van de overheid gaan functioneren.

Schema 2-10
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Overigens is het de vraag of banken inderdaad dergelijke rendementseisen stellen
zolang de overheid via afspraken over een evenwichtig prijsbeleid de (politieke) risico's van
tegenvallende resultaten afdekt. In dat geval kan wellicht met lagere ratio's worden volstaan.
Evenwichtig prijsbeleid
vervoermodalüeüen door RO
Indien het reizigersbedrijf haar groeidoelstellingen op rendabele wijze wil kunnen
realiseren, heeft dit consequenties voor het prijsbeleid ten aanzien van de verschillende
vervoermodaliteiten.
Om de beleidsmatig gewenste verschuiving van auto naar trein te bewerkstelligen en
zodoende het aandeel van de trein in de totale mobiliteit te verhogen, moeten de kosten van
het autogebruik relatief hoger zijn dan die van de trein. In het licht van dit verband tussen
variabele autokosten en de prijs van een treinkaartje is in het SW-II een aantal maatregelen
aangekondigd ter verhoging van de variabele autokosten, om zodoende het doel van een
groter marktaandeel van de trein ten koste van de auto te kunnen realiseren.
Een dergelijk prijsbeleid weerspiegelt de doelstellingen van het algemene verkeers- en
vervoerbeleid: de auto, waarvan de groei maatschappelijk gezien minder gewenst is, zal
zwaarder belast worden dan modaliteiten als de trein, waarvan de overheid het gebruik wil
bevorderen. Gebeurt dit niet, dan zal bij verhoging van de treintarieven door een
marktgericht, naar rentabiliteit strevend reizigersbedrijf een verschuiving van vervoervolume
van trein naar auto het gevolg zijn: een ontwikkeling die tegengesteld is aan wat maatschappelijk en beleidsmatig wenselijk wordt geacht.
De afgelopen 25 jaar is de mobiliteit in Nederland meer dan verdubbeld. Tegelijkertijd is de prijs van de auto in reële termen nauwelijks gestegen. De gemiddelde prijs van de
trein en ander openbaar vervoer is in reële termen zelfs gedaald, voornamelijk door het
toegenomen gebruik van abonnementen en kortingskaarten (Schema 2-10). Daarbij liggen in
absolute termen per reizigerskilometer de variabele autokosten en de kosten van de trein voor
de gebruiker in de laatste jaren niet ver uit elkaar (Schema 2-11).
Tegen deze achtergrond is het verkeers- en vervoerbeleid gericht op een absolute
verhoging van de kosten van mobiliteit in het algemeen en een relatieve verhoging van de
variabele autokosten ten opzichte van de trein. Een dergelijke opwaartse prijsbeweging voor
mobiliteit is al gedeeltelijk in gang gezet. In de bestaande afspraken met de NS, weerspiegeld
in de prognoses van het Bedrijfsplan, is reeds een gemiddelde reële tariefstijging voor het
treinvervoer van 1,5 procent per jaar overeengekomen. Hierbij heeft de overheid in het
vooruitzicht gesteld de komende jaren de variabele autokosten via verhoging van de benzineaccijns met 10 cent te verhogen en de motorrijtuigenbelasting te verzwaren.
Vanuit het perspectief van een rendabel reizigersbedrijf zou de prijsstijging echter
groter moeten zijn. Indien bijvoorbeeld de komende 6 jaar - als mogetijk onderdeel van het
herstructureringsprogramma - een additionele tariefverhoging van jaarlijks 1 procent zou
worden doorgevoerd, zou dit met een extra verhoging van de variabele autokosten moeten
samengaan om volumeverlies voor het reizigersbedrijf te voorkomen (Schema 2-12).

Schema 2-12
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De benodigde verhoging van de autokosten wordt mede bepaald door het wel of niet
differentiëren van de tariefstijgingen bij de trein: als de gemiddelde tariefstijging bij het
reizigersbedrij f met name wordt gerealiseerd door prijsverhogingen in de spits, waar de
prijsgevoeligheid van de reiziger lager is dan in het dal, leidt dit in zijn geheel tot minder
volumeverlies. Hier staat tegenover dat het beleid juist gericht is op een verschuiving van
spitsvervoer van auto naar de trein. Het verhogen van de spitstarieven voor de trein zou dan
ook ten minste gepaard moeten gaan met soortgelijke maatregelen bij de auto (verhoging van
de variabele kosten in de spits) om het beleid daadwerkelijk te kunnen realiseren.
Overeenkomst voor
overgangsperiode
Tussen de overheid en het reizigersbedrij f zullen voor de overgangsperiode duidelijke
afspraken gemaakt moeten worden ten aanzien van de taakstellingen van het herstructureringsprogramma en de externe omstandigheden die de overheid hierbij zal scheppen. Dit alles
dient te worden vastgelegd in een overeenkomst waarin de wederzijdse inspanningen en
verplichtingen worden vastgelegd.
In een dergelijke overeenkomst kunnen de groeidoelstellingen van het verkeers- en
vervoerbeleid voor de onderhavige periode worden vastgelegd, evenals het door de overheid
te voeren prijsbeleid, de door de NS te nemen herstructureringsmaatregelen en de hoogte van
de nog noodzakelijke financiële bijdrage. De duur van de overgangsperiode zal afhankelijk
zijn van de specifieke invulling van de overeenkomst: hoe stringenter de maatregelen, des te
sneller kan het reizigersbedrijf rendabel opereren.
Om de beleidsmatig gewenste volumegroei gedurende deze jaren te bevorderen, kan
de voorlopig nog noodzakelijke overheidsvergoeding (geleidelijk van ƒ 400 miljoen tot nul
af te bouwen) in een jaarlijks afnemende bijdrage per reizigerskilometer worden uitgedrukt,
eventueel met een maximum uit te keren jaarlijks totaalbedrag als plafond. Dit geeft het
bedrijf een stimulans om zoveel mogelijk reizigers aan te trekken, waarvoor een goede
kwaliteit van produkt en dienstverlening gehandhaafd moet worden. Volgens een ander
financieringsmodel zou de nog benodigde financiële bijdrage gekoppeld kunnen worden aan
specifieke onrendabele treinseries, die de overheid op beleidsmatige en/of maatschappelijke
gronden wil handhaven.
De meeste van deze onrendabele treinseries, cq. van de onrendabele reizigerskilometers waarvoor een overheidsbijdrage nodig is, hebben een regionaal karakter: van de 84
onderzochte treinseries leveren er - op basis van cijfers over 1990 - 65 een negatieve
contributie-bijdrage aan indirecte kosten, zonder overigens rekening te houden met de nog aan
deze treinseries toe te rekenen "feederwaarde". Deze negatief bijdragende treinseries
vertegenwoordigen 64 van de 69 onderzochte Agglo/regio-lijnen en slechts 1 van de 18
onderzochte Intercity-lijnen (Schema 2-13).
Dit roept de vraag op of in de toekomst, met de totstandkoming van vervoerregio's,
de benodigde overheidsbijdrage voor de NS-exploitatie via de rijksoverheid moet blijven
lopen, of dat deze analoog aan de vergoedingen voor het lokale openbaar vervoer via de
vervoerregio's naar de NS moeten worden doorgesluisd. Hiermee wordt de regio de
contractpartner. Het voordeel van vergoeding via de vervoerregio's is dat op regionaal
niveau een integrale afweging gemaakt kan worden tussen verschillende vervoeralternatieven

Schema 2-14

CONTRIBUTIE BIJDRAGE PER PRODUKTGROEP -1990
ƒ, miljoen

AGGLO/REGIO TOTAAL
-REST NL

INTERCITY

AGGLO/REGIO
- RANDSTAD

-156

-298

-163

-617

DAL

412

176

53

641

TOTAAL

256

-122

-110

24

SPITS

Bron: NS; Teamanalyse

Schema 2-15

BELEIDSRELEVANTIE* ONRENDABELE PRODUKTGROEPEN
M Onrendabel

DOELSTELUNGEN S W - H

"VERTALING"

GERELATEERD NS PRODUKT

"Op belangrijkste corridors in
spitsuren in 2010 50 tot 100%
meer reizigers in collectief
vervoer dan in 1986"

Verdubbeling spitsvervoer
in de Randstad

IC-spfts
A/R Randstad-spfis

"Reistijdverhouding O V/auto
1,5 of minder op belangrijkste
woon-werkrelaties boven 5 km
in 2010, in 2000 voor 4
stadsgewesten"

Verbetering OV aanbod in
spits van/naar 4 grote
steden - Randstad

IC-spife
A/H Rarwtetad-spits

"40% van Schipholwerkers en
luchtreizigers maakt gebruik
van OV"

Verbetering OV aanbod
van/naar Schiphol

(HSL)
specifieke IC en A/R lijnen

"20 Nederlandse steden
verbinden met IC/EC"

Specifieke IC lijnen

"80 stations van steden met
meer dan 50.000 inwoners
verbinden met Interregionet"

Specifieke IC lijnen

* Algemene beleidsdoelstellingen van beschikbaarheid OVnaar tijd en plaats hier niet meegenomen ('sociaal' voorzieningenniveau)

n-8
voor het bedienen van een specifieke regionale vervoerstroom, een van de kernelementen van
het advies van de Commissie Houben. Echter, nagenoeg alle treinseries lopen door meerdere
vervoerregio's, waardoor er dus (voorlopig) niet één regionale "opdrachtgever" voor
regionale NS-diensten bestaat. De NS zou in dat geval voor één produkt met meerdere
opdrachtgevers te maken krijgen. Een procedure waarbij de wensen van de regio's worden
afgestemd en worden vertaald in produkten en contracten dient te worden uitgewerkt.
In de overeenkomst tussen de overheid en NS kunnen ook afspraken over het
handhaven van een minimum voorzieningenniveau op bepaalde verbindingen en over een
maximaal toelaatbare tarief-differentiatie worden opgenomen. Idealiter zou het bedrijf hierin
volledig vrij worden gelaten. Dan zou echter aan een tweetal voorwaarden moeten worden
voldaan om te voorkomen dat de vrije onderneming tegen het maatschappelijk belang in zal
gaan handelen.
Ten eerste zou er sprake moeten zijn van concurrentie die alternatieve voorzieningen
kan aanbieden en die het bedrijf zal dwingen een redelijk tariefbeleid te voeren. Dergelijke
concurrentie kan direct van andere spoorwegondernemingen komen of indirect van andere
(openbaar)-vervoerbedrijven die een werkelijk alternatief voor het treinprodukt bieden.
Voorlopig zijn dergelijke vormen van concurrentie echter nog niet te verwachten.
Ten tweede zouden de bedrijfseconomische beslissingen van het bedrijf in lijn moeten
zijn met wat maatschappelijk wenselijk wordt geacht. Een dergelijke congruentie is voorlopig
nog niet het geval aangezien een groot deel van de NS-produktgroepen, met name in de spits,
een negatieve bijdrage levert aan de indirecte kosten (Schema 2-14).
Een op winstoptimalisatie gericht bedrijf zou dan ook geneigd kunnen zijn - binnen
op zich rendabele of door de overheid gecontracteerde treinseries - bepaalde stations of
frequenties op te heffen of sterk in prijs te verhogen, hetgeen als maatschappelijk ongewenst
zou worden ervaren. Om dit te voorkomen, kunnen minimum voorzieningennormen nodig
zijn.
Ook afspraken over de algehele tariefruimte zouden dan wenseüjk kunnen zijn om te
verhinderen dat het bedrijf met name de tarieven voor het onrendabele spitsvervoer te sterk
zou verhogen. Dergelijke maatregelen zouden immers indruisen tegen de beleidsdoelstellingen van de overheid, die met name in de spits juist een verschuiving van de auto naar het
openbaar vervoer wil bewerkstelligen, en niet omgekeerd (Schema 2-15).
In de overeenkomst moeten mogelijkheden voor arbitrage worden opgenomen voor
het geval de afspraken, bedoeld als overeenkomst tussen twee gelijkwaardige partijen,
verschillend door partijen worden geïnterpreteerd.
Vryheid in eindmodel met
mogelijkheid voor deelcontracten
Na het doorlopen van de boven omschreven overgangsfase zal een van de overheid
onafhankelijke bedrijfseenheid voor het personenvervoer per spoor zijn ontstaan. Deze
organisatie, gericht op een voldoende rendabele exploitatie om continuïteit te kunnen
waarborgen, zal er naar streven om met een gedifferentieerd produktenpakket en een
optimale dienstverlening zoveel mogelijk rendabele reizigerskilometers te realiseren. In deze
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situatie zal de overheid geen randvoorwaarden meer opleggen ten aanzien van voorzieningenniveau en tarieven. Hierbij zijn echter enige kanttekeningen te plaatsen.
Ten eerste is het mogelijk dat nog specifieke treinverbindingen resteren die structureel
een negatieve bijdrage aan de vaste kosten van de onderneming leveren. Dit zal met name
het geval zijn als in de overgangsfase de netwerk-rationalisatie, als mogelijk onderdeel van
het herstructureringsprogramma, niet (volledig) gerealiseerd is. In het eindmodel zal het
reizigersbedrijf dan, als op bedrijfseconomische gronden gestoelde onderneming, deze lijnen
willen opheffen. Indien de (regionale) overheid deze lijnen toch wil behouden, kan ze deze
specifieke treinseries op contractbasis "kopen". Om offertes te kunnen uitbrengen is het
noodzakelijk dat het reizigersbedrijf een inzichtelijke bedrijfseconomische administratie op
treinserie-niveau gaat voeren. De offerte zou dan tot een contract op basis van een "costplus"-vergoeding kunnen leiden. Overigens dient hierbij te worden opgemerkt dat, bij het
vooralsnog ontbreken van concurrenten, er geen mogelijkheid bestaat voor de overheid om
een prijsvergelijking met andere aanbieders te maken. Het is dan ook wenselijk om nadere
regels en procedures op te stellen voor het vaststellen van amtractprijzen tussen de overheid
en de NS. Hierbij moet met name worden vastgesteld volgens welke allocatie-methodiek
kosten en opbrengsten aan de verschillende NS-produkten worden toegerekend.
Ten tweede is het mogelijk dat ook na de overgangsfase nog niet aan de bovenbeschreven voorwaarden voor volledige vrijheid van handelen, namelijk concurrentie en congruentie
tussen bedrijfseconomisch en maatschappelijk verantwoord handelen, is voldaan.
Enerzijds kan dit betekenen dat het onafhankelijke reizigersbedrijf binnen een op zich
rendabele treinserie onrendabele frequenties of stations uit de dienst zou willen nemen, om
zodoende de winstgevendheid te kunnen vergroten. Dit kan ongewenst zijn als de bereikbaarheid naar tijd en plaats, en daarmee de maatschappelijke functie van openbaar-vervoervoorzieningen, wordt beperkt. Anderzijds bestaat de mogelijkheid dat het exploitatiebedrijf bij
gebrek aan directe concurrentie de tarieven voor bepaalde produkten onevenredig verhoogt.
Ook dit kan maatschappelijk onwenselijk worden geacht.
De vraag is derhalve of enige vorm van tarief - en of voorzieningenregulering door
de overheid nodig blijft. De inschatting van kwalitatieve argumenten is dat dit niet het geval
behoeft te zijn. Via de publieke opinie, belangenorganisaties en de politiek zal altijd de
nodige druk op de NS kunnen worden uitgeoefend als het bedrijf te arbitraire maatregelen
neemt. In deze situatie lijken er voldoende "checks and balances" te bestaan. Indien politiek
en/of overheid ten slotte meent dat de NS zich te veel vrijheden permitteert en tegen het
maatschappelijk belang in handelt, kan als laatste middel nieuwe regelgeving worden
uitgevaardigd, waarmee de vrijheden van het bedrijf wederom aan banden kunnen worden
gelegd.
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H-2: GOEDERENEXPLOITATIEBEDRnF VERSNELD OP AFSTAND
Verzelfstandiging van het goederenvervoer per spoor schept betere mogelijkheden om
het toekomstige groeipotentieel te realiseren door een produkt/marktbeleid te voeren dat
volledig gericht is op de behoeften van de verladers. Een zelfstandig goederenbedrijf kan de
flexibele, klantgerichte, slagvaardige en efficiënte organisatie worden die nodig is om in de
concurrentie met het wegvervoer succesvol te zijn en zo een bijdrage te leveren aan de
mobiliteitsdoelstellingen van de overheid. Tevens helpt het mee de positie van Nederland als
distributieland te versterken. Wel zal een apart goederenbedrijf een kapitaaldotatie van de
overheid mee moeten krijgen om de voor groei benodigde investeringen te kunnen doen.
Een snelle verzelfstandiging van het goederenbedrijf is vereist. Daarbij zijn drie stadia
te onderscheiden. De eerste stap is een boekhoudkundige verzelfstandiging: het goederenvervoer krijgt een eigen verlies- en winstrekening en balans, maar de positie van deze
activiteit binnen de NS-organisatie blijft vooralsnog ongewijzigd. Een tweede stap is de
organisatorische verzelfstandiging: het goederenvervoer wordt een duidelijk herkenbare
organisatorische eenheid binnen de NS met, naast een eigen boekhouding, tevens eigen
materieel en personeel, zowel direct als indirect. De laatste, meest ingrijpende stap in dit
proces is juridische verzelfstandiging: het goederenvervoerbedrijf wordt een zelfstandige
onderneming binnen de NS, waarin ook derden kunnen participeren.
Scheiding goederen- en
reizigersvervoer wenseüjk
Een aparte bedrijfseenheid voor goederenvervoer biedt een aantal voordelen, die hierna
worden beschreven.
Maakt grotere claim op
infrastructuur mogetijk
Vanuit een meer zelfstandige positie binnen de NS zal het goederenbedrijf aanspraak
kunnen maken op een meer gelijkwaardige behandeling bij de verdeling van de infrastructuurcapaciteit. Het zal een dienstregeling kunnen opstellen die beter voldoet aan de eisen van
de markt, en met name aan de voor goederenvervoer zo karakteristieke behoefte aan flexibele
rijtijden. Weliswaar zal een aparte goedereneenheid niet kunnen verwachten dat deze eisen,
gezien de voorlopige schaarste aan infrastructuurcapaciteit, volledig gehonoreerd zullen
worden. Na voltooiing van de Betuwelijn - waarover naar verwachting 90 procent van alle
goederenvervoer zal gaan lopen - zal het goederenvervoer hierover het primaat krijgen. Het
reizigersbedrijf kan dan het primaat over de andere lijnen krijgen, aangezien de omvang van
het goederenvervoer over die lijnen zal gaan afnemen. Tot de eeuwwisseling zal het
goederenvervoer echter nog aanspraak moeten kunnen maken op een gelijkwaardige
behandeling ten opzichte van het personenvervoer, naarmate haar aandeel in de totale omzet
van het vervoer per spoor groeit. Voorwaarde hierbij is wel dat het proces van verdeling van
schaarse infrastructuurcapaciteit binnen de NS geobjectiveerd wordt.
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REDENEN OM T E VERZELFSTANDIGEN VANUIT DE MARKT GEZIEN

ZWAKKE PUNTEN VAN NS GOEDEREN-f990
- Te weinig marktgericht en slagvaardig

VERESTERMSSDOEtJSTEiUNGEN
\

- Complex en weinig flexibel

\

- Retrospectief beleid, voornamelijk gericht op
kostenvermindering voor zover mogelijk binnen de
verwevenheid met reizigers

\
\
\

- Gebrek aan integratie tussen commerciële afdelingen
en produktieapparaat
/

- Gebrekkige samenwerking met andere
spoorwegondernemingen en modaliteiten
- Te arbeids- en kapitaalintensief

ƒ

- Marktgerichte structuur

/

- Grotereflexibiliteiten slagvaardigheid
- Winstverantwoordelijkheid i.p.v. budgetverantwoordelijkheid

/
f
V
A

- Beleid gericht op "technology push" ipv. "market pull"

,

•**"•*

/
ƒ

Verzelf
standi

^
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9en A

- Kortere communicatielijnen
\

- Marktgericht management
\

f

- Internationaal
\

/

i
i

- Hogere efficiency
- Betere kwaliteitsbewaking

Bron: NSG Toekomstplan (1990); NEI/KPMG (1988); Commissievan der Plas; NEA/NEI (1990)
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VOORDELEN VAN VERZELFSTANDIGEN VAN HET GOEDERENBEDRIJF:
VOORBEELD BRITISH RAIL

KWALITATIEF

KWANTITATIEF

- Lagere kapitaalkosten

20% minder rangeerlocomotieven vereist

- Lagere onderhoudskosten

8% reële (36% nominale) daling in onderhoudskosten per locomotief

- Efficiëntere inzet van personeel
- Versterkte klant-oriëntatie (door toename in
flexibiliteit)
- Hogere kwaliteit door verminderde uitval
van materieel
- Meer gemotiveerd personeel
- Beter management van bedrijfsmiddelen,
door reële en heldere resultaatverantwoordelijkheid
- Heldere, meer gelijkwaardige relatie t.o.v.
Reizigers bedrijf

* Mate van vergelijkbaarheid met NS niet in detail onderzocht
Bron: BR; McKinsey

:•:•:
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Versterkt marktgerichte instelling
Een zelfstandige, in goederenvervoer per spoor gespecialiseerde bedrijfseenheid zal
meer dan voorheen kunnen inspelen op de behoeften van de markt en aldus beter in staat zijn
de groeidoelstellingen te realiseren. Het kan de klanten beter en flexibeler bedienen als het
eenmaal de benodigde vaardigheden heeft vergroot op het gebied van marketing en verkoop,
produktie en informatie-systemen (Schema 2-16).
Het zal beter in staat zijn de traditioneel door de nadruk op het reizigersvervoer
veroorzaakte kloof tussen de commerciële afdelingen en het produküeapparaat te dichten.
Commerciële afdeling en produktie kunnen binnen één organisatorische eenheid worden
geïntegreerd.
Een zelfstandig goederenvervoerbedrijf hoeft bij de keuze van rollend materieel niet
langer genoegen te nemen, zoals nu nog het geval is, met keuzes die vooral door de behoeften
van het personenvervoer bepaald zijn. Zo hoeft niet langer gekozen te worden voor
locomotieven die, omdat ze vooral met het oog op het personenvervoer aangeschaft zijn, een
hogere gemiddelde snelheid en een lagere trekkracht hebben dan voor goederenvervoer
wenselijk is. In de huidige situatie is een dergelijke keuze alleen maar gerechtvaardigd omdat
ze voor de NS als totaalvervoerder van personen én goederen het goedkoopst is. Een
gespecialiseerd goederenbedrijf zal dan ook zo haar concurrentie-positie ten opzichte van
andere verladers kunnen versterken en draagt op die manier bij tot het realiseren van de
gewenste verschuiving van het goederenvervoer van de weg naar de rails.
Ook met betrekking tot het beleid ten aanzien van het rijdend en niet-rijdend personeel
krijgt een verzelfstandigd goederenbedrijf meer ruimte om aan de voorwaarden voor groei
te voldoen. Het inrichten van de arbeidsvoorwaarden, het beloningsniveau en de inzetbaarheidsbepalingen van het reizigersbedrij f zijn niet langer maatgevend. Het goederenbedrijf
krijgt daarmee de mogelijkheid om bij de inzet van personeel uit te gaan van haar eigen
marktpositie en bedrijfsprocessen.
In Engeland, bij British Rail, heeft organisatorische verzelfstandiging tot velerlei
voordelen voor het goederenbedrijf geleid, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin (Schema
2-17).
Geeft reële kostenverdeling
Door het goederenvervoer organisatorisch te scheiden van het personenvervoer krijgen
beide activiteiten elk tijdig inzicht in de werkelijk door hen zelf gemaakte kosten. De huidige
methodiek van kostensplitsing achteraf, de zogenaamde Kosten Goederen Vervoer (KGV)methodiek, is daartoe minder geschikt en kan dan ook beter worden vervangen door een
systeem van interne verrekenprijzen. Volgens de KGV-methodiek draagt het goederenvervoer
alle specifieke, ongedeelde kosten (bijvoorbeeld marketing en goederenmaterieel). Daarnaast
draagt het goederenbedrijf alleen de toegevoegde kosten van de met personenvervoer gedeelde
bedrijfsmiddelen (bijvoorbeeld machinisten en elektrische locomotieven). Met betrekking tot
de gedeelde kosten (naar schatting 55 procent van de totale goederenkosten) kan men zich
echter afvragen of het reëel is het reizigersbedrijf als hoofdkostendrager te blijven
beschouwen wanneer het goederenvervoer nevengeschikt aan het reizigersvervoer wordt
gemaakt (Schema 2-18). Overigens zal het probleem van de gedeelde kosten zich in de loop

Schema 2-18
INDICATIEF
ü

OPERATIONELE KOSTEN "GOEDEREN"*
ƒ, miljoen

\Leiden en stafmatig
) ondersteunen v —
Plannen inzet
van het proces>
treinen en
personeel

|

Met Reizigers gedeelde operationele kosten,
toegewezen aan Goederen

O

Voorzien in
\
rollend materieel /

Uitvoeren
dienstregeling

Operationele kosten specifiek voor Goederen

\
Onderhouden \
/(rollend) materieel /

Verkopen
capaciteit

26,2

100%= 327,5*

63,6
188

27,2
10,6

11,9

3
Totaal

* Exd. infrastructuurkosten, rente en ondersteunende diensten (Centrum voor Technisch Onderzoek,
Verdedigingsvoorbereiding; Bedrijfsbeveiliging, Spoorwegpolitie, Opleidingsinstituut; totaal ƒ5,9 min.)
Bron: KGV-begroting 1991, teamanalyse

n-12
der tijd vanzelf oplossen naarmate het goederenvervoer bij toenemend volume steeds meer
eigen produktiemiddelen zal krijgen.
Bovendien bestaat het gevaar dat financiële bijdragen van het Rijk aan het personenvervoer indirect ten goede komen aan het goederenvervoer ("kruissubsidiëring"). Een
volledige organisatorische scheiding van personen- en goederenvervoer zal de mogelijkheden
daartoe zoveel mogelijk kunnen beperken. Beide bedrijven krijgen dan hun eigen bedrijfsmiddelen. Voor die bedrijfsmiddelen, die vanuit het oogpunt van schaalvoordelen voorlopig
beter niet te splitsen zijn, kan vervolgens een operationele "pool" worden gevormd waaruit
zowel het reizigersbedrijf als het goederenbedrijf diensten inkoopt. De kosten voor het
goederenbedrijf worden dan berekend op basis van een bij onderhandeling te bepalen
verrekenprijs en zullen niet langer bestaan uit de toegevoegde kosten, op basis van een
kostensplitsing achteraf.
Maakt participatie
derden mogelijk
Een zelfstandige juridische status is een voorwaarde om het goederenbedrijf beter in
staat te stellen de voor internationale groei noodzakelijke samenwerkingsverbanden te sluiten.
Internationaal assenmanagement zal hierbij, met name voor intermodaal vervoer, steeds
belangrijker worden omdat rail-containervervoer, uitgaande van de huidige concurrentievoorwaarden, pas over afstanden boven 350 kilometer een met het wegvervoer concurrerend
kostenniveau kan bieden. In de praktijk zal een beperkt aantal (internationale) lijnen een
belangrijke goederenvervoerstroom te verwerken krijgen. In de allereerste plaats de
Betuwelijn; vervolgens ook (maar in veel mindere mate) de lijn van Rotterdam naar België.
De betekenis voor het goederenvervoer van de thans zwaar bezette Brabantroute zal na
voltooiing van de Betuweroute sterk verminderen.
Een zelfstandige status maakt het gemakkelijker voor het goederenbedrijf om
samenwerkingsverbanden aan te gaan met buitenlandse spoorwegbedrijven op de belangrijke
transportassen, bijvoorbeeld met de Deutsche Bundesbahn. Ook joint ventures met expeditieen overslagbedrijven gaan tot de mogelijkheden behoren. Ook kunnen overeenkomsten
worden afgesloten met grote rederijen die de aan- en afvoer van hun goederen per spoor
willen zekerstellen in een tijd dat de mogelijkheden van vervoer over de weg steeds beperkter
worden. Gedeelde rail service centra komen binnen bereik.
Dankzij een juridische onafhankelijkheid kan een samenwerking versterkt worden door
een wederzijdse deelname in het aandelenkapitaal. De partners in goederenvervoer kunnen
deelnemen in een bedrijf dat volledig in dezelfde branche opereert; zij hebben niet langer te
maken met een NS waarbinnen personenvervoer, met een ander strategisch belang en een
ander risico-profiel, de hoofdrol speelt.
Ten slotte kan het goederenbedrijf op termijn als aparte vennootschap zelfstandig
vreemd vermogen op de kapitaalmarkt aantrekken. De banken zullen immers op grond van
de bedrijfseconomische karakteristieken van het goederenbedrijf, dat wil zeggen niet mede
beïnvloed door de volstrekt andere karakteristieken van het personenvervoer, een financieringsaanvraag willen beoordelen.

Schema 2-19

GOEDERENRESULTAAT EXCLUSIEF INFRASTRUCTUURKOSTEN • PROGNOSE
ƒ, miljoen

OPERATIONEEL RESULTAAT

CUMULATIEVE FINANCIERINGSBEHOEFTE

1991

-27

13

50

1996

Toekomstplan
Goederen

680

879

177

2001

264

2010

277

* Exclusief gebruikerstijdrage, indusiel vennootschapbelasting; inclusief negatief effect afschaffen huidige kostenallocatiemethodiek
Bron: NSG; Teamanalyse

Schema 2-20

VERONDERSTELLINGEN NS PROGNOSE GOEDEREN

KANTTEKENINGEN
ELEMENT

1985

1990

1995

2000

VOLUME
(miljoen ton)

20,4

18,4

25,0

40,7

• 6,5% jaarlijkse groei vs. -1,0% groei,
afgelopen 20 jaar
• 22% autonome groei; 78% "verschuiving"

TARIEFSTIJGING
(reëel %)

-4,7%

0

0

1%*

• 10,5% (cumulatieve) tarief stijging

DIENSTKOSTEN
(cent per tkm)

8,6

7,4

6,5

5,5

* Jaarlijkse prijsstijging per ton van 1 % van 1996 t/m 2005
Bron: NSG

• Sterke daling dienstkosten verondersteld
t.g.v. inzet van minder wagonladingen,
meer treinladingen, minder
(rangeer-)handefingen, meer vaste
dienstpatronen, kortere omlooptijden en
schaalvoordelen
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Tydeüjke overheidssteun
via kapitaaldotatie nodig
Op korte termijn kan alleen de overheid de financieringsbehoefte van een zelfstandig
goederenbedrijf dekken.
Aanzienlijke financieringsbehoefte toekomstplan
Om de doelstellingen van het Toekomstplan te realiseren, zullen aanzienlijke
"bedrijfseigen" investeringen gedaan moeten worden in rollend materieel, en mogelijk ook
in goederenoverslagcentra. Dit laatste is afhankelijk van de definitie van het begrip
"infrastructuur" die zal worden gehanteerd bij financiering door middel van het Infrafonds.
Daarnaast dienen de verwachte verliezen voor de komende jaren gefinancierd te worden.
De cumulatieve financieringsbehoefte bedraagt ƒ 900 miljoen rond het jaar 2000
(Schema 2-19). Tot dat jaar is het goederenbedrijf, bij de huidige volume- en prijsprognoses,
niet in staat deze bedragen volledig uit de cash flow te financieren. Naar verwachting zal het
bedrijfsresultaat vanaf het jaar 1994 positief zijn. De vrije kasstroom zal echter, gegeven het
verwachte investeringsvolume, pas rond 2000 positief worden. Het goederenbedrijf heeft dus
extra geld nodig om de haar toebedachte groeiplannen te kunnen uitvoeren.
Hierbij wordt het bedrijf geholpen door de vorming van het Infrafonds. De aan de
verlies- en winstrekening van het goederenbedrijf toegerekende infrastructuurkosten worden
in de toekomst via het Infrafonds betaald. Daar staat tegenover dat het goederenbedrijf op
termijn waarschijnlijk een nader te bepalen vergoeding voor het gebruik van de infrastructuur
zal moeten betalen. Deze is vooralsnog op nul gesteld, naar analogie van de berekeningen
voor het reizigersbedrijf. Op basis van de veronderstelling dat de balans wordt aangepast
door de overheveling van vreemd vermogen naar het Infrafonds krijgt het goederenbedrijf een
gezonde startbalans bij verzelfstandiging met meer dan 90 procent eigen vermogen. Dit zou
het aantrekken van vreemd vermogen op de kapitaalmarkt moeten vergemakkelijken.
Overigens zullen de netto infrastructuurkosten voor goederenvervoer van ongeveer ƒ 50
miljoen per jaar (na aftrek van overige opbrengsten en inkomsten uitrijksbijdragen)tot aan
de instelling van het Infrafonds nog vergoed moeten worden.
Externe financiering
voorlopig onwaarschijnlijk
Om zelfstandig vreemd vermogen op de kapitaalmarkt te kunnen aantrekken, zonder
de steun van een rijksgarantie, zal het goederenbedrijf naast een gezonde balansverhouding
eveneens een voor banken acceptabele rentedekking moeten kunnen bieden. Op het moment
is het goederenbedrijf daartoe moeilijk in staat. In het verleden zijn de resultaten negatief
geweest. De afgelopen jaren is het vervoervolume van het goederenbedrijf bovendien licht
gedaald. De historische ontwikkelingen bieden dan ook weinig perspectief voor financiers.
De vooruitzichten voor de toekomst zijn op dit punt evenmin gunstig: het Toekomstplan voorziet dat het goederenbedrijf pas rond het jaar 2000 in staat zou zijn om een voor de
kapitaalmarkt aantrekkelijke rentedekking (verondersteld 2,5) te bieden. De prognoses van
het Toekomstplan bieden financiers in dit opzicht echter onvoldoende zekerheid.
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VEREISTEN VOOR HET WELSLAGEN VAN HET TOEKOMSTPLAN GOEDEREN

VEREIST VAN DE OVERHEID
- Overname van de volledige
infrastructuurkosten
- Snelle besluitvorming over de
Betuwelijn
- Verbetering van de
internationale samenwerking
- Milieu-georiënteerd & integraal
vervoersbeleid
- (Uitstellen gebruikersheffing
infrastructuur tot 1995 of 2000)
- (Geen dividend)

VEREIST VAN HET BEDRIJFSLEVrEN
- Instemming met de strategie
- Concrete inbreng bij de
ontwikkeling van nieuwe (rail)
produkten & produktiesystemen
- Directe betrokkenheid bij
projecten als Rail Service
Centers en andere samenwerkingsvormen, bijv. tussen de
verschillende vervoerstakken

VEREIST VAN BUITENLANDSE SPOORWEGMAATSCHAPPIJEN
- Samenwerking op het gebied van produktie & commercie (o.a.
assenmanagement)
- Uitbreiding van de aansluiting richting grensovergang bij Oldenzaal/Bad Bentheim

VEREIST VAN EUROPESE OVERHEDEN
- Samenwerking op het gebied van ontwikkelen/financieren van
hoofdtransportassen
- Milieu-georiënteerd & integraal vervoersbeleid

VEREIST VAN HOOFDDIRECTIE NS
- Goederen zelfstandig laten opereren en een aan Reizigersvervoer gelijkwaardige positie geven (= Reizigers concessies
laten doen t.a.v. gebruik van de beschikbare capaciteit)

Bron:T oekomstplan Goederen; Teamanalyse
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KENGETALLEN NS GOEDEREN*

1991

1996

2001

-55

-31

38

14

19

78

-16,7"

1,6

3,2

EV/balanstotaal (%)

97%

47%

43%

Rendement op EV (%)

2,7%

3,5%

11,0%

Vrije kasstroom (ƒ miljoen)

Resultaat na belasting (ƒ miljoen)

Rentedekking

* Exclusief infras tructuurlasten; inclusief rente en vennootschapsbelasting
** Rente ontvangen van gelden ter beschikking gesteld aan Reizigersbedrijf
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Het plan gaat er allereerst van uit dat de inkomsten van het goederenbedrijf zullen
stijgen als gevolg van een sterke volumegroei en een aanzienlijke stijging van de tarieven
(Schema 2-20). De totale volumegroei van zo'n 350 procent tot 2010 moet voornamelijk
worden gerealiseerd door een meer dan evenredige groei van volume vergeleken met andere
modaliteiten. Hierbij is ondermeer uitgegaan van een belangrijke produktvernieuwing om aan
de gedifferentieerde wensen van de verladers te kunnen voldoen en van een overigens in
Europees verband aangekondigde verzwaring van de lasten van het wegvervoer, de
voornaamste concurrent. Het is echter onzeker wanneer en in welke mate deze maatregelen
doorgevoerd worden.
Een tweede onzekerheid omtrent de prognoses van het Toekomstplan betreft de kosten
van het goederenbedrijf. Het plan voorziet er in dat deze sterk kunnen dalen door ondermeer
invoering van een systeem van shuttle-treinen, volledige treinen die rijden volgens een vast
patroon, met name voor het sterk groeiende gecombineerde vervoer.
Overigens is in het Toekomstplan nog geen rekening gehouden met te verwachten
additionele kosten: verzelfstandiging ten opzichte van reizigers zal naar verwachting tot
hogere kosten voor goederenvervoer leiden wanneer de KGV-methodiek zou worden
vervangen door een verrekeningsmethode die uitgaat van gelijkwaardigheid tussen reizigersen goederenvervoer. Het effect hiervan zal naar schatting minimaal ƒ 25 miljoen bedragen,
maar mogelijk ook hoger kunnen uitvallen. Bovendien moet rekening worden gehouden met
substantiële investeringen in nieuwe informatiesystemen.
Deze onzekerheidsfactoren worden nog eens versterkt door het feit dat de realisering
van het Toekomstplan in hoge mate afhankelijk is van vele externe spelers. Niet alleen
worden er specifieke acties van de Nederlandse overheid vereist. Ook de NS zelf, het
Nederlandse bedrijfsleven, buitenlandse spoorwegmaatschappijen en overheden van andere
Europese landen zullen een bijdrage moeten leveren om het plan in de praktijk te kunnen
brengen (Schema 2-21). Als één of meerdere van deze partijen hét af laat weten, komen de
prognoses sterk onder druk te staan.
De conclusie, kortom, is dat het goederenbedrijf gezien de rendementskengetallen nog
tot de eeuwwisseling niet in staat zal zijn zelfstandig vreemd vermogen aan te trekken
(Schema 2-22).
Ook de kansen voor het aantrekken van nieuw eigen vermogen, dat wil zeggen nieuwe
aandeelhouders, lijken voorlopig gering. Voor de meeste beleggers geldt immers dat,
gegeven de onzekerheden, de rendementsverwachtingen nog jarenlang onvoldoende zullen
zijn.
Overheidsfinanciering
via kapitaaldotatie nodig
Door de hierboven geschetste bedrijfsmatige en financiële risico's zal de financieringsbehoefte van het goederenbedrijf de eerstkomende jaren niet zonder hulp van de overheid
gedekt kunnen worden. Er zal óf nog jarenlang een rijksgarantie nodig zijn om vreemd
vermogen op de kapitaalmarkt te kunnen verkrijgen, óf de overheid zal een kapitaaldotatie
moeten plegen om het goederenbedrijf de benodigde financiering mee te geven.
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BEGRIPSOMSCHRIJVING "CAPACITEITSMANAGEMENT"

O Huidige Claimleggers
- * - Claims op de
infrastructuur

PERIODE

TAKEN CAPACITEITSMANAGEMENT

EINDPRODUCTEN

20 jaar
vooruit

• Capaciteitsplanning lange termijn:
- Plannen van globale capaciteitsbehoefte
op basis van marktwensen en technische
mogelijkheden
- Normeren beschikbaarheid en kwaliteit
infrastructuur

- Coördinatie van
overleg t.a.v.
produkliemode)
- Normen

5 jaar
vooruit

• Capaciteitsplanning korte termijn:
- Vertalen van globale capaciteitsplannen
in treindienstregeling

Uitvoering

• Capaciteitsbeheer:
- Aanpassen treindienstregeling op korte
termijn voor "last minute" vrachten
- Uitvoeren treindienstregeling
• Beheren van het treindienstleidingssysteem ("de knoppen indrukken")
• Verwerken van storingen (verkeersleiding)
- Toezien op naleving normen

• Concentratie van taken binnen Exploitatie
(= geen onafhankelijke partij
voor andere claimleggers)

• Afzondering van capaciteitsmanagement
in aparte afdeling binnen NS

• Coördinatie van capaciteitsplannen door
uitvoerig overleg tussen partijen en zonodig
door tussenkomst van hoger management

• Coördinatie en besluitvorming op basis
van objectieve regels met onafhankelijke
toetsing

• Combinatie van capaciteitsmanagementtaken
met management van rollend materieel,
machinisten en niet-rijdend personeel

• Beperking van taken tot capaciteitsmanagement (integrale planning binnen
functionele eenheden)
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REDENEN OM CAPACITEITSMANAGEMENT TE OBJECTIVEREN
- Grotere verantwoordelijkheid bij IC en A/R produktmanagers
- Toenemend beslag op gedeelde infrastructuurcapaciteit door Goederen op (middel) lange termijn
om volume en reputatie op te bouwen vóór
gereedkoming Betuwelijn (en Hoge Snelheidslijn)
- Verzelfstandiging van Goederen

- Toenemend beslag op capaciteit door
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gestelde baanvakken

- Komst van potentiële derden die diensten exploiteren
op gedeelde infra
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Gegeven het uitgangspunt van een zo groot mogeüjke zelfstandigheid voor het
goederenbedrijf van de NS bij de bedrijfsvoering op korte termijn, verdient een kapitaaldotatie
de voorkeur. Handhaving van de rijksgaranties betekent immers dat de overheid nog lange
tijd investeringsvoorstellen in rollend materieel van het goederenbedrijf zou moeten
goedkeuren, waardoor de relatie onnodig wordt belast.
De benodigde eenmalige kapitaaldotatie ter realisatie van het Toekomstplan zou in
1992 circa ƒ 150 miljoen moeten bedragen. Daarmee, zou het goederenbedrijf vanaf 1993 in
staat zijn om de resterende financieringsbehoefte op de kapitaalmarkt te dekken zonder
rijksgarantie. De rentedekking in die situatie zou dan meer dan 2,5 zijn en de solvabiliteit
blijft boven de 55 procent. Overigens is bij deze berekeningen geen rekening gehouden met
een gebruikersheffing voor de infrastructuur, een aanname die bij de komst van buitenlandse
concurrenten moeilijk gehandhaafd kan worden. In dat geval zou een hogere kapitaaldotatie
nodig zijn, waarbij een soort "vestzak-broekzak"-systeem voor de overheid ontstaat. Pas na
het jaar 2000 zou het goederenbedrijf voldoende winstgevend zijn om een gebruikersheffing
ter dekking van een deel van de infrastructuurkosten te kunnen betalen.
Overigens is het de vraag of de overheid voor alle in het Toekomstplan geplande
produkten (gecombineerd vervoer, systeemvervoer, wagonlading- en treinladingvervoer) een
kapitaaldotatie zou willen geven. Ze zal dat alleen willen doen voor die produkten die
beleidsmatig wenselijk worden geacht en waarvoor een gezond groeipotentieel bestaat.
Overige produkten zou het goederenbedrijf alleen moeten leveren als daarvoor een rendabele
vraag bestaat. Het zou dan ook mogelijk moeten zijn om, na een kritische doorlichting van
verwachte opbrengsten en kosten per produkt, de benodigde kapitaaldotatie per produkt vast
te stellen. De overheid kan dan besluiten, analoog aan de deelcontracten bij reizigersvervoer,
in welke goederenprodukten ze wel of niet wil investeren of eventueel derden hiervoor
aanzoeken.
Overige overheidsbemoeienis
Afgezien van haar tijdelijke rol als financier op korte termijn blijft de overheid in een
drietal andere opzichten belangrijk voor de ontwikkeling van het goederenbedrijf.
In de eerste plaats draagt het Rijk de zorg voor de aanleg en instandhouding van de
railinfrastructuur. Uit dien hoofde is ze intensief betrokken bij plannen voor uitbreiding van
specifieke railinfrastructuur voor het goederenvervoer, zoals de Betuwelijn en de aansluitingen
in de Rotterdamse haven.
Ten tweede is de overheid verantwoordelijk voor het prijsbeleid waarmee ze, net als
bij het personenvervoer, de concurrentie-voorwaarden tussen verschillende modaliteiten kan
beïnvloeden. In de praktijk kan dit zowel via de vaststelling van een door het railgoederenbedrijf te betalen gebruiksvergoeding voor infrastructuur als via beïnvloeding van de lasten van
weg- en watervervoer.
In de derde plaats blijft de nationale overheid via politiek overleg betrokken bij de
verdere ontwikkeling van een Europees verkeers- en vervoerbeleid. Aangezien het grootste
deel van de railgoederenvervoerstromen grensoverschrijdend van karakter is, is dit Europese
beleid mede bepalend voor de toekomstige ontwikkeling van het railgoederenvervoer.

n-16
H-3: APARTE AFDELING VOOR CAPACrTElTSMANAGEMENT
MET ONAFHANKELIJK TOEZICHT
Afstemming tussen exploitatie en infrastructuur vindt plaats in diverse processen die
het management van de infrastructuurcapaciteit betreffen. Bij de lange termijn capaciteitsplanning wordt de toekomstige behoefte aan infrastructuur bepaald op basis van de verwachte
ontwikkeling van de vervoerstromen. Bij de korte termijn capaciteitsplanning wordt de
treindienstregeling gepland en wordt de capaciteit naar tijd en plaats toegedeeld aan
verschillende gebruikers. Cap&citdtsbeheer of procesbeheersing vindt plaats tijdens de
uitvoering van de treindienstregeling (Schema 2-23).
In een situatie waarin infrabeheer, reizigers en goederen ieder afzonderlijk een claim
leggen op de schaarse infrastructuur, is het noodzakelijk de capaciteitsmanagementfunctie te
objectiveren. De potentiële toetreding van derden op het Nederlandse spoorwegnet zal de
noodzaak tot objectivering verder versterken. Het verdient daarom aanbeveling om de
capaciteitsmanagementfunctie weg te halen bij exploitatie, die immers de grootste claimlegger
op infrastructurele capaciteit is, en deze binnen de NS onder te brengen in een aparte afdeling
die boven de verschillende partijen staat. Om met name ook de objectiviteit ten opzichte van
de overheid, als verantwoordelijke voor de infrastructuur en voor toelating van derden, te
waarborgen kan de afdeling voor capaciteitsmanagement onder onafhankelijk toezicht worden
gesteld. Deze afdeling kan een aantal coördinerende en regelgevende taken uitoefenen.
Bekostiging kan plaatsvinden door middel van een financieringscontract met de overheid of
door rechtstreekse doorbelasting aan de gebruikers.
Aparte afdeling binnen NS
onder onafhankelijk toezicht
Momenteel vindt de lange en korte termijn capaciteitsplanning plaats onder leiding van
de afdelingen Ep 4 (dienstregelingontwikkeling) respectievelijk Ep 5 (dienstregelingplanning),
afdelingen binnen de Dienst Exploitatie, in samenwerking met vertegenwoordigers van de
diverse claimleggers. Deze organisatorische plaats biedt onvoldoende garantie voor objectieve
toepassing van capaciteitstoedelingsregels. Ook de verkeersleiding, die tijdens de uitvoering
van de dienstregeling bijstuurt, valt momenteel onder de Dienst Exploitatie, waarbinnen
reizigersvervoer leidend is.
Deze functies zouden in een aparte afdeling onder de hoofddirectie moeten worden
geplaatst om objectivering van capaciteitsbeheer naar de verschillende, interne claimleggers
te garanderen (Schema's 2-24 en 2-25).
Plaatsing van het capaciteitsmanagement binnen de NS heeft als voordeel dat interne
optimalisatie tussen infrabeheer, reizigers- en goederenvervoer zal worden nagestreefd. Het
probleem hierbij is echter dat de overheid als externe partij financieel betrokken is bij de
infrastructuur en (voorlopig nog) bij het reizigersvervoer. Bovendien kunnen zich in de
toekomst ook andere externe partijen aandienen die toegang tot de Nederlandse railinfrastructuur willen krijgen, en die daarbij op basis van de EG-Richtlijn non-discriminatoir behandeld
moeten worden. Om (de schijn) te voorkomen dat het interne capaciteitsmanagement bij de
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NS ten nadele van de overheid of van andere externe partijen zou worden uitgeoefend,
verdient het aanbeveling deze afdeling onder een onafhankelijk toezicht te plaatsen. Dit zou
kunnen in de vorm van een Raad van Toezicht bestaande uit onafhankelijke deskundigen.
Deze Raad wordt betrokken bij het opstellen van objectieve allocatieregels en toetst
vervolgens regelmatig of deze regels ook correct worden toegepast. Partijen die zich door
het NS-capaciteitsmanagement benadeeld voelen, kunnen bij deze Raad van Toezicht een
klacht indienen.
De nieuwe afdeling voor capaciteitsmanagement van railinfrastructuur kan een aantal
coördinerende en regelgevende taken gaan uitoefenen, zoals hierna wordt beschreven.
Coördinator/scheidsrechter bij
capacüeüsallocatie en -beheer
De belangrijkste functie van het capaciteitsmanagement is het objectiveren van de
verdeling van de schaarse infrastructuurcapaciteit over meerdere gebruikers. In deze
hoedanigheid kan het capaciteitsmanagement bij de verdeling van de infrastructuurcapaciteit
functioneren als coördinator en scheidsrechter. Het is hierbij noodzakelijk om objectieve
regels op te stellen voor de allocatie van de schaarse infrastructuurcapaciteit.
De verschillende claimleggers (exploitanten en infrabeheer) zullen in eerste instantie
hun eigen integrale planning opstellen, waarbij ze naar een optimale, kosteneffectieve inzet
van mensen en materieel streven. Vervolgens kunnen de verschillende partijen hun uit de
interne planning voortvloeiende wensen ten aanzien van de beschikbaarheid van infrastructuur
bij het capaciteitsmanagement melden. Het capaciteitsmanagement zal de verschillende
plannen in één dienstregeling moeten integreren. Daarbij moet zij, bij een overlappende
vraag naar infrastructuur op een specifieke plaats en tijd, besluiten welke partij de schaarse
"capaciteit" krijgt toegewezen. Daarvoor zullen in overleg met de overheid en de (interne
en externe) gebruikers nader te bepalen regels moeten worden opgesteld.
Naar analogie van de luchtvaart kan met "grandfather rights" of historische rechten
worden gewerkt of kan op termijn via instelling van een gebruikersheffing een biedsysteem
voor schaarse capaciteit worden ontwikkeld. Dit laatste is echter pas zinvol wanneer alle
exploitanten winstgevend zijn, omdat anders vanuit een ongelijke situatie geconcurreerd wordt
om capaciteit.
Bij het opstellen van nieuwe verdelingsregels moet een aantal vraagstukken worden
opgelost (Schema 2-26).
-

Er bestaat (nog) geen mechanisme waarmee de prijs van capaciteit voor gebruikers
bepaald kan worden. Ten eerste moet nog gedefinieerd worden voor welke
eenheden van capaciteit betaald wordt. Ten tweede kan de hoogte van een op
termijn eventueel in te stellen gebruikersheffing wel of niet gerelateerd worden aan
de capaciteitsheffingen voor concurrerende modaliteiten, kan wel of niet rekening
worden gehouden met extern veroorzaakte kosten, en kan wel of niet gedifferentieerd worden naar verschillende produktkarakteristieken of naar draagkracht van
de verschillende gebruikers.
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-

De verschillende claimleggers hebben niet op hetzelfde moment in de tijd inzicht
in hun capaciteitsbehoefte, waardoor er geen gelijktijdige afweging kan plaatsvinden. Hiertoe dienen eerst de afzonderlijke planningscycli zoveel mogelijk
gesynchroniseerd te worden.

-

De diverse claimleggers stellen, door hun verschillende produktkarakteristieken,
allemaal andere eisen. Zo moet personenvervoer een integraal netwerk van
verbindingen volgens een regelmatig patroon kunnen aanbieden aan de reiziger,
terwijl het goederenvervoer juist flexibel moet kunnen zijn.

-

Specifieke produktkenmerken van de ene gebruiker, zoals snelheid en aslast,
beïnvloeden de beschikbare capaciteit voor anderen.

Met al deze aspecten zal rekening moeten worden gehouden bij het formuleren van
objectieve regels voor de toegang tot de railinfrastructuur.
Normsteller ten aanzien van
kwaliteit infrastructuur en exploitatie
Behalve als coördinator en scheidsrechter kan het capaciteitsmanagement ook als
normeringsinstituut dienst doen, voor zover dit niet in Europees verband is vastgelegd. Het
kan, in overleg met de overheid en de exploitanten, de technische- en kwaliteitseisen
vaststellen waaraan de infrastructuur en de gebruikers moeten voldoen.
Technische eisen zijn nodig om infrastructuur en materieel op elkaar af te stemmen, "
kwaliteitseisen zijn nodig om te voorkomen dat de exploitanten en de infrabeheerder elkaar
kunnen benadelen. Immers, zonder normering zou de exploitant in zijn afwegingen van de
exploitatiekosten zoveel mogelijk kosten bij de infrastructuur kunnen neerleggen. Anderzijds
kan, zonder kwaliteitseisen, de exploitant door "uitholling" van de infrastructuur voor hogere
kosten komen te staan.
Coördinator van lange termijn
infrastructuurbehoefte gebruikers
Bij het toekennen van infrastructuurcapaciteit aan de diverse gebruikers kan een
behoefte aan additionele infrastructuurvoorzieningen worden geconstateerd. Het capaciteitsmanagement zal dan ook nauw betrokken moeten zijn bij de lange termijn ondernemingsplanning binnen NS.
Het capaciteitsmanagement kan de wensen van de verschillende gebruikers
inventariseren en bundelen in voorstellen voor de lange termijn. Wanneer derden zich
aandienen op het Nederlandse net zullen ook de potentiële wensen van deze externe
gebruikers meegenomen moeten worden. De voorstellen kunnen vervolgens bij het ministerie
van Verkeer en Waterstaat worden ingebracht, waar ze verder uitgewerkt en integraal getoetst
en afgewogen kunnen worden.
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Bekostiging via contract
met overheid nodig
De kosten van de nieuwe afdeling voor capaciteitsmanagement moeten door de
overheid worden vergoed aangezien het regelen van de toegang tot de infrastructuur, in het
verlengde van de verantwoordelijkheid van de overheid voor de railinfrastructuur zelf, ook
als een overheidstaak moet worden gezien. Overigens kan die overheidstaak onder bepaalde
voorwaarden worden uitbesteed, zoals in dit geval aan de NS.
De te vergoeden kosten van het capaciteitsmanagement bedragen naar schatting ƒ 60
miljoen per jaar. Hieronder vallen met name de kosten van de afdelingen Ep 4 en Ep 5 en
van de treindiensüeiding in de rayons (Schema 2-27). Het veTdient aanbeveling deze kosten
op contractbasis door de overheid te laten vergoeden.
Ten eerste worden dergeüjke kosten ook bij andere modaliteiten door de overheid
gedragen. Zo wordt de luchtverkeersleiding door het ministerie van Verkeer en Waterstaat
(via de RLD) gefinancierd (op Schiphol worden tevens gebruikersheffingen geïnd, die de
kosten van de verkeersleiding dekken; op andere Nederlandse luchthavens is dit niet het
geval). Ten tweede is het regelen van de toegang tot de infrastructuur een taak die in het
verlengde ligt van de verantwoordelijkheid voor de fysieke infrastructuur zelf.
Een andere mogelijkheid voor financiering van de kosten van het capaciteitsmanagement is deze rechtstreeks aan de gebruikers door te belasten.
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H-4: INFRASTRUCTUUR: SCHEIDING VAN TAKEN EN RELATIES
OP CONTRACTBASIS
De komende jaren zal er veel veranderen met betrekking tot de organisatie van de
railinfrastructuur. Ten eerste wordt steeds meer erkend dat de planning van de infrastructuur,
in nauwe samenhang met de ruimtelijke ordening, een van de meest geëigende instrumenten
is (naast een evenwichtig prijsbeleid voor verschillende modaliteiten) om mobiliteitsbeleid op
de lange termijn te voeren. Ten tweede dwingen ontwikkelingen op Europees en nationaal
niveau, zoals de Europese Richtlijn en de instelling van het Infrafonds, tot aanpassingen in
de financiering van de infrastructuur. Ten derde wordt het, gegeven de hoge geplande
investeringen in railinfrastructuur, van toenemend belang voor de overheid om adequate
controle over deze uitgaven te kunnen uitoefenen. Dit laatste is echter moeilijk zolang de
meeste infrataken, zonder nadere afspraken terzake tussen de overheid en de NS, binnen de
NS worden uitgevoerd.
Deze organisatievorm kan bovendien tot belangentegenstellingen leiden wanneer op
winst gerichte exploitatiebedrijven onder één dak met de, door de overheid bekostigde,
infrastructuurfunctie zijn ondergebracht. Tussen exploitatie en infrastructuur moeten immers
veelvuldig kosten/baten-afwegingen worden gemaakt: de exploitanten zullen er dan bij gebaat
zijn zoveel mogelijk kosten bij infrastructuur neer te leggen, terwijl de overheid als financier
zo min mogelijk kosten zal willen maken.
Om al deze redenen is het wenselijk om een onderscheid te maken tussen de
verschillende infrastructuurtaken die bij de overheid en de NS worden uitgeoefend en om tot
een nieuwe organisatorische opzet en rolverdeling voor planning, beheer en uitvoering van
werken en van onderhoud met betrekking tot de railinfrastructuur te komen.
Onderscheid naar taken
leidt tot nieuwe organisatie
De bestaande infrastructuurtaken kunnen worden onderscheiden in twee soorten:
enerzijds beheersmatige of sturende taken en anderzijds bedrijfsmatige of uitvoerende taken.
De beheersmatige taak zou dichter bij de overheid moeten komen te liggen dan nu het geval
is omdat de overheid de uiteindelijke beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheid heeft
voor de infrastructuur.
Binnen de beheersmatige taken kan onderscheid worden gemaakt naar lange termijn
planningstaken, waarmee de overheid haar beleid kan realiseren als bepaler van toekomstige
infrastructuurvoorzieningen, en naar kortere termijn planningstaken, waarbij de planning van
nieuwe werken en de instandhoudingsbehoefte wordt bepaald en de opdrachten hiertoe worden
uitgegeven.
De lange termijn planningsfunctie moet, als belangrijk instrument bij integrale
beleidsvorming, meer proactief bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat worden
uitgeoefend. De kortere termijn infrabeheerfunctie kan in een aparte, door de overheid te
bekostigen organisatie worden ondergebracht. De uitvoerende functies kunnen in, waar
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mogelijk te verzelfstandigen, bedrijven worden ingebracht die voor de infrabeheerder als
opdrachtgever op contractbasis diensten verrichten. De infrabeheerorganisatie moet prestatiegericht werken; zij wordt daartoe aangespoord door het nakomen van de kwaliteitseisen van
het capaciteitsmanagement en de doelmatigheidseisen van de overheid, die de fondsen
verschaft.
Versterking integrale
beleidsvorming bij overheid
De overheid draagt de verantwoordelijkheid voor een integrale afweging van de
verschillende vervoermodaliteiten. Ook moet zij de verkeers- en vervoerplannen afstemmen
op alle andere beleidstaken, met name het ruimtelijke ordenings- en het milieubeleid. Dit
betekent dat de lange termijn plannen met betrekking tot railinfrastructuur bij het ministerie
van Verkeer en Waterstaat getoetst moeten worden aan ondermeer het integrale verkeers- en
vervoerbeleid, de langetermijnplannenvoor andere modaliteiten, de randvoorwaarden vanuit
ruimtelijke ordening en milieu, de Europese ontwikkelingen en de begrotingsruimte van het
Infrafonds.
Tot nog toe deed alleen de NS voorstellen voor uitbreiding of vernieuwing van de
railinfrastructuur. In de toekomst zal het echter mogelijk moeten zijn dat ook de overheid
meer proactief plannen gaat ontwikkelen. Bovendien zullen straks ook de vervoerregio's
verkeers- en vervoerplannen opstellen en daaraan gerelateerde infrastructuurvoorstellen doen,
die aan het nationale beleid getoetst moeten kunnen worden. Daarom is het van toenemend
belang dat de overheid een meer beheersmatige functie op het gebied van de railinfrastructuur
krijgt, zodat de noodzakelijke integrale beleidsvorming in de toekomst bevorderd wordt.
Het is dan ook wenselijk om binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat een
aparte afdeling te vormen waar deze integrale toetsing en afweging kan plaatsvinden. De
vorming van een aparte eenheid "Strategie" en van een nieuwe directie "Regie" voor
respectievelijk strategie-ontwikkeling en -realisatie, zoals momenteel binnen het ministerie
wordt besproken, zou hierbij goed aansluiten.
Infrabeheertaken
in aparte bedrijfseenheid
De beheersmatige en bedrijfsmatige taken met betrekking tot de infrastructuur kunnen
worden onderverdeeld in twee processen: aanleg (nieuwbouw en vernieuwing) en instandhouding (vervanging en onderhoud) van railinfrastructuur. Binnen de NS zijn momenteel drie
organisaties belast met deze infrastructuurtaken: de Dienst Infrabeheer, bestaande uit centrale
afdelingen en decentrale regio's, de Groep Bedrijven Infra, en het Ingenieursbureau (Schema
2-28).
Het infrabeheer is dus al in een aparte bedrijfseenheid, los van de exploitatie,
ondergebracht. Het is echter noodzakelijk om ook een boekhoudkundige scheiding tot stand
te brengen in overeenstemming met het Infrafonds en de EG-richtlijn.
De facto bestaat er al een basis voor de boekhoudkundige scheiding tussen infrabeheer
en overige NS-diensten, behoudens voor die activiteiten die door infrabeheer worden
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uitgevoerd maar niet tot haar primaire taak behoren en daarom tot nu toe intern worden
verrekend. De omvang van deze activiteiten is afhankelijk van de definiëring van het begrip
infrastructuur. Het streven zal er op gericht moeten zijn alle overeengekomen infrastructuurtaken zowel boekhoudkundig als qua management-verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij
de infrabeheer-organisatie onder te brengen.
Uitvoeringstaken uitbesteden
of verbijzonderen
De huidige infrastructuurorganisaties binnen de NS hebben zowel plannings- en
beheersmatige als zuiver uitvoerende taken. Dit betekent dat er veelvuldig interne
opdrachtgever-uitvoerder relaties ontstaan. Zo draagt het Ingenieursbureau zorg voor de
ontwikkeling van nieuwe produkten en systemen en voor ontwerp en realisering van nieuwe
infrastructuur. Hierbij is de Dienst Infrabeheer opdrachtgever. De Groep Bedrijven Infra
(GBI), bestaande uit acht bedrijven, is verantwoordelijk voor de produktie en toelevering van
bovenbouwmaterialen en diensten voor onderhoud, vernieuwing en nieuwbouw van de
bovenbouw. Opdrachtgevers zijn met name de infra-regio's en soms het Ingenieursbureau.
Een meer zuivere taakverdeling ontstaat als de nieuwe infrabeheerorganisatie zich met
name tot haar kerntaken kan beperken, te weten planning en beheer van de railinfrastructuur.
Momenteel wordt bijna 60 procent van de werkzaamheden voor aanleg en instandhouding
binnen de Dienst Infrabeheer verricht. Hieronder vallen werkvoorbereiding en regie,
uitvoering van werken, en levering van materialen (Schema 2-29). Een aantal van de
uitvoerende taken kan worden verbijzonderd of uitbesteed, wellicht met uitzondering van die
taken die uitermate specifiek en uniek zijn voor zware railinfrastructuur.
Dit heeft tot voordeel dat er geen gedwongen winkelnering hoeft plaats te vinden: alle
externe aanbieders van bepaalde diensten komen voor opdrachten van de infrabeheerorganisatie in aanmerking, mits ze voldoen aan nader te bepalen kwalificaties. Als consequentie
hiervan is het goed mogelijk dat bepaalde taken, onder druk van de vrije markt, goedkoper
kunnen worden uitgevoerd. Anderzijds is het mogelijk dat infrabeheer dan afhankelijk wordt
van één of meerdere particuliere aanbieders die als prijszetter gaan fungeren. Bij de afweging
"zelf doen of uitbesteden" dient dan ook tevens het lange termijn strategische perspectief te
worden meegenomen.
Taken die voor uitbesteding of verbijzondering in aanmerking komen zijn:
-

Ontwerpen van gedetailleerde technische specificaties door het Ingenieursbureau
("detailed engineering");

-

Produktie en toelevering van bovenbouwmaterialen en diensten door de Groep
Bedrijven Infra;

-

Uitvoering van bepaalde aanleg- en instandhoudingswerkzaamheden in de
decentrale regio's, met name op het gebied van baan en kunstwerken. Deze
activiteiten kunnen onder de regie van de infrabeheerder worden uitgevoerd.
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Bekostiging door
overheid via contracten
De overheid kan de infrabeheerorganisatie het beste aansturen door middel van
contracten. Dat geeft de overheid een goed instrument in handen om, beter dan voorheen,
de efficiëntie van de infrastructurele investeringen te kunnen waarborgen en in de toekomst
de kosten van de organisatie en van de instandhouding - nu ten dele in de FOD "verborgen" meer expliciet te beoordelen. Zo kunnen voor de aanleg van infrastructuur contracten op
tactisch en operationeel niveau worden afgesloten, waarbij heldere toetsingscriteria en
controleprocedures worden opgesteld. Voor instandhouding kan een contract met taakstellend
budget worden aangegaan op basis van normkosten. Op haar beurt zal het infrabeheerbedrijf
weer contracten met (verzelfstandigde) toeleveringsbedrijven kunnen afsluiten voor bepaalde
werkzaamheden die verricht moeten worden.
Contract voor aanleg met
toetsings- en controlesystemen
De overheid heeft er, gegeven de grote investeringen die in het komende decennium
zijn gepland, op tactisch en operationeel niveau steeds meer behoefte aan het proces van
infrastructuur-aanleg te controleren en te beheersen. Een probleem daarbij is echter dat de
projecten, en de daarbij behorende investeringsindicaties, niet statisch zijn, maar juist
voortdurend in ontwikkeling. Mede door de onzekerheidsmarges waarmee bij het opstellen
van de ramingen gewerkt moet worden, zijn overschrijdingen van de ramingen tot op heden
dan ook eerder regel dan uitzondering geweest.
In het tactische planningsproces worden, met de uitwerking van functionele en
technische programma's van eisen, de ramingen steeds bijgesteld met als gevolg een
veranderend inzicht in de kosten. In de beschikkingsaanvraag bij hét ministerie van Verkeer
en Waterstaat wordt dan een definitieve projectdefinitie en raming afgegeven, op basis
waarvan het ministerie een Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) opstelt.
Het projectbedrag van de beschikking blijkt in sommige gevallen 30 procent hoger of lager
te kunnen liggen dan bij tactische goedkeuring was geïndiceerd.
In de operationele fase, waarin een bestek wordt gemaakt en aanbesteed, blijken zich
na projectrealisatie ook nog regelmatig substantiële afwijkingen van de raming voor te kunnen
doen, als gevolg van wijzigingen van plannen of door afwijkende kostenramingen. Hier
komen bandbreedtes van plus of min 20 procent voor (Schema 2-30). Dit alles kan
budgettaire consequenties voor de overheid hebben omdat zij overschrijdingen voor haar
rekening moet nemen. Overigens zijn de gevolgen voor de overheid tot nu toe beperkt omdat
over- en onderschrijdingen elkaar grotendeels kunnen compenseren.
Om dit hele proces beter te beheersen, kan een aantal maatregelen worden genomen.
Deze zijn voor een groot deel al in ontwikkeling:
Opstellen van duidelijke toetsingscriteria voor tactische goedkeuring. Sinds kort
hanteert de overheid bij tactische goedkeuring van een pakket van projecten drie rendementscriteria (vervoerwaarde, verplaatsingstijd en betrouwbaarheid) en kijkt ze naar de kostenschatting voor het totale pakket. Het is wenselijk om, gezien de grote kostenafwijkingen die zich
nog kunnen voordoen van fase tot fase, tevens te differentiëren naar de fase waarin de
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individuele projecten verkeren, om aldus tot een betere inschatting van de maximaal te
verwachten afwijking te komen.
Afsluiten van meerjarig tactisch raamcontract. Op deze manier kunnen de kosten van
een pakket projecten voor meerdere jaren in de begroting worden vastgelegd, waardoor lange
termijn investeringen minder afhankelijk zijn van de jaarlijkse begrotingscyclus (Schema 231).
Volgen van projectstatus via (half-)jaarlijkse rapportages. De infrabeheerorganisatie
zou een lijst met "onderhanden werk" in plannings- en uitvoeringsfase moeten opstellen
(respectievelijk per jaar en per half jaar) om het ministerie van Verkeer en Waterstaat te
informeren. Daarbij zou een korte beschrijving van de status per project en van afwijkingen
ten opzichte van budget en tijdspad moeten worden gegeven.
Uitvoeren van "audits". Wanneer substantiële overschrijdingen van kosten of
tijdplanning worden geconstateerd kan op korte termijn een audit worden uitgevoerd om
oorzaken en mogelijke oplossingen te identificeren; de norm hiervoor is procentueel of
absoluut vast te stellen, bijvoorbeeld bij 5 procent afwijking ten opzichte van het plan, of bij
ƒ 25 miljoen overschrijding. De audit kan worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij
in opdracht van Verkeer en Waterstaat. Dit instrument kan ook gehanteerd worden bij
omvangrijke en/of politiek gevoelige projecten. Daarnaast kunnen regelmatig, bijvoorbeeld
per periode van 5 jaar, audits worden uitgevoerd om de interne processen in het infrabeheerbedrijf te toetsen op bijvoorbeeld soberheid, volledigheid en kwaliteit. Daarbij kunnen
specifieke onderwerpen, zoals het aanbestedingsbeleid of de ramingsmethodiek, diepgaand
behandeld worden.
Afsluiten van operationeel contract per project. Op basis van de raming die aan de
beschikking ten grondslag ligt, kan een operationeel contract worden aangegaan tussen de
overheid en het infrabeheerbedrijf. In dit contract moeten de aandachtspunten, zoals
beschreven in het Informatieprofiel Beschikkingsaanvragen NS-projecten, worden opgenomen.
In het contract moeten verder uitgebreide afspraken worden vastgelegd over de behandeling
van overschrijdingsrisico's. Bij "externe" oorzaken (bijvoorbeeld verandering van programma
van eisen onder druk van lokale overheden) is het risico voor de overheid. Bij "interne"
oorzaken (bijvoorbeeld een omissie in de raming) zou het infrabeheerbedrijf ter verantwoording kunnen worden geroepen. Ook kunnen in het contract voorwaarden ten aanzien van de
aanbestedingsprocedure worden opgenomen. Het spreekt vanzelf dat de infra-organisatie zelf
geen risico's kan lopen, gegeven de bekostiging door de overheid. Wel kan het management
worden aangesproken op kostenoverschrijdingen (Schema 2-32).
Contract voor instandhouding
met taakstellend budget
Met betrekking tot de instandhouding van de infrastructuur kan een apart contract
worden afgesloten waarin de overheid prestatie-eisen met betrekking tot kwaliteit, veiligheid
en functionaliteit formuleert. Na een onafhankelijke audit kan de onderhoudsprijs per eenheid
produkt worden vastgesteld, eventueel met een ingebouwde efficiëntie-taakstelling. Op basis
van mutanten kan de contractvergoeding jaarlijks worden aangepast.
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Tot op heden heeft de overheid geen inzicht in het instandhoudingsproces. De kosten
voor instandhouding vallen in de exploitatierekening van het exploitatiebedrijf en worden via
de FOD indirect vergoed. Met de vorming van het Infrafonds zal de vergoeding voor
instandhouding een doeluitkering worden. Daardoor zal de overheid meer gericht aandacht
besteden aan instandhouding en zal ze zich ervan willen verzekeren dat de door haar
verstrekte middelen recht- en doelmatig besteed worden. Hiervoor is echter geen
detailbemoeienis van de overheid vereist: de strategische gevolgen voor het verkeers- en
vervoerbeleid zijn beperkt, mits aan minimale randvoorwaarden wordt voldaan met betrekking
tot kwaliteit, veiligheid en soberheid. Hiertoe kan een tweetal maatregelen worden genomen.
Uitvoeren van eenmalige, diagnostische audit. Deze audit dient een drieledig doel.
Ten eerste om het vertrouwen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat in inrichting,
uitvoering en management van het instandhoudingsproces te vergroten en daarmee een
afstandelijke relatie tussen Verkeer en Waterstaat en het infrabeheer in de toekomst te
bevorderen. Ten tweede om het instandhoudingsproces waar nodig te herzien en voorstellen
aan te reiken om de bedrijfsvoering te optimaliseren, waardoor de prijs/prestatie verhouding
van instandhouding gunstig beïnvloed wordt. Ten derde om het inzicht van Infrabeheer en
rijksoverheid in de kostenfactoren, normkosten en kwantiteiten te vergroten, zodat op basis
hiervan een meerjarencontract kan worden opgesteld.
Afsluiten van instandhoudingscontract. Tussen de overheid en de NS kan ten behoeve
van de infrabeheerorganisatie een contract worden afgesloten met de volgende kenmerken
(Schema 2-33):
-

Prestatie-eis geformuleerd in termen van minimum kwaliteits-, veiligheids- en
milieunormen. In overleg met de exploitanten kan, onder toezicht van het
capaciteitsmanagement, een norm voor het maximale aantal storingen worden
afgesproken. Een clausule kan worden ingebouwd die bepaalt dat het infrabeheerbedrijf bij normoverschrijding een boete betaalt. Omgekeerd zal ook de
infrabeheerder eisen willen stellen aan de exploitanten ten aanzien van bijvoorbeeld
de kwaliteit van rollend materieel. Als de exploitant een hoger kwaliteitsniveau
voor de infrastructuur zou wensen dan de minimumnorm van de overheid vereist,
kan hiervoor tussen exploitant en infrabeheer een apart contract worden afgesloten.
Bij de definiëring van de prestatie-eis moet ook de invloed van externe factoren
die tot storingen kunnen leiden, zoals weersomstandigheden en het gedrag van de
bevolking, worden meegenomen.

-

Prijs bepaald op basis van normkosten per eenheid produkt (bijvoorbeeld kilometer
spoor of bovenleiding of vierkante meter gebouw) en het aantal eenheden.
Normkosten zullen moeten variëren met gebruiksintensiteit en met bijvoorbeeld de
geografische ligging, door verschillende kwaliteiten van de ondergrond. Op basis
van deze gegevens kan een taakstellend budget worden bepaald dat bij verandering
in kwantiteiten of kwalitatieve eisen jaarlijks kan worden bijgesteld. Als uit de
audit is gebleken dat er ruimte is voor efficiëntieverbeteringen, kan voor de eerste
jaren een efïïciëntie-taakstelling in het contract worden ingebouwd.

-

Periode van het contract, aanvankelijk jaarlijks om tussentijdse bijstellingen in de
aanloopfase mogelijk te maken. Wanneer een redelijk evenwicht is gevonden en
het normeringssysteem niet tot grote afwijkingen leidt, kan worden overgegaan op
een meerjarig contract, met een looptijd van bijvoorbeeld 5 jaar.
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H-5: VOLLEDIGE VRIJHEID VOOR DOCHTERBEDRIJVEN
Het verdient aanbeveling de NS in de toekomst volledige vrijheid te geven ten aanzien
van het starten of afbouwen van aan de kerntaken gerelateerde activiteiten. Om dit mogelijk
te maken moet artikel 2 van de huidige concessie, waarin bepaald is dat de NS voor het
oprichten en exploiteren van, of het deelnemen in, ondernemingen voorafgaande machtiging
van de ministers van Verkeer en Waterstaat respectievelijk Financiën behoeft, komen te
vervallen. Overigens past dit ook in het kader van de EG-Richtlijn. Dit geeft de NS ruimte
voor het ontwikkelen van (nieuwe) commerciële activiteiten, waarmee het marktaandeel
vergroot en het rendement verbeterd kan worden.
Los van potentiële nieuwe activiteiten vindt momenteel binnen de NS, naast
exploitatie- en infrastructuurtaken, ook een aantal nevenactiviteiten plaats die grotendeels bij
dochterondernemingen zijn ondergebracht. Dit zijn meerderheidsdeelnemingen (in de praktijk
100 procent) van de NS. De NS bezit op dit moment 11 van dergelijke dochterondernemingen. Deze zijn naar de aard van hun activiteiten te groeperen als zijnde gerelateerd aan
infrastructuur, onroerend goed, reizigersexploitatie, goederenvervoer of algemene dienstverlening (Schema 2-34).
Een aantal van deze bedrijven, met name op het gebied van infrastructuurwerken, zal
in de toekomst in toenemende mate moeten kunnen concurreren met andere marktpartijen
vanwege het nieuwe Europese aanbestedingsbeleid voor nutsbedrijven en openbaarvervoerondernemingen. Hierin is vastgelegd hoe aanbesteding van werken, aankoop van
goederen en inkoop van diensten binnen de EG dient plaats te vinden. De nieuwe regelgeving
omvat ondermeer de verplichting tot openbare aankondiging van opdrachten op Europese
schaal, waardoor meerdere (internationale) marktpartijen met elkaar in concurrentie kunnen
treden voor opdrachten op het gebied van bijvoorbeeld infrastructurele werken of levering van
rollend materieel. Voor zover deze NS-bedrijven voor minder dan 85 procent van hun omzet
afhankelijk zijn van de NS als opdrachtgever, zullen zij hun opdrachten in concurrentie
moeten verwerven. Om op Europese schaal te kunnen concurreren, zullen deze NS-bedrijven
vrij moeten zijn in het zo efficiënt mogelijk inrichten van hun organisatie.
Aan infrastructuur gerelateerde activiteiten vinden plaats bij de NV Strukton Groep,
NV Electrorail en BV Articon.
-

Strukton is een aannemingsbedrijf met specialistische kennis op spoorweggebied.
Meer dan de helft van de opdrachten wordt voor derden, buiten de NS,
uitgevoerd.

-

Electrorail werkt hoofdzakelijk ten behoeve van de NS op het gebied van aanleg,
wijziging en onderhoud van elektrotechnische installaties. In voorkomende
gevallen worden ook werkzaamheden voor derden uitgevoerd.

-

Articon, een adviesbureau voor architectuur, technische installaties en constructies,
werkt behalve voor de NS ook nog voor de overheid en particuliere opdrachtgevers.
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Al deze bedrijven zijn winstgevend, hebben een behoorlijke omvang, en hebben een
markt buiten de NS. Zij zullen in toenemende mate met andere marktpartijen moeten
concurreren om opdrachten. Hiertoe moeten ze zo efficiënt en flexibel mogelijk kunnen
werken om de bestaande markten te kunnen behouden en nieuwe markten te kunnen
ontwikkelen.
De hierboven omschreven overwegingen zijn eveneens van toepassing op de uit te
besteden of te verbijzonderen uitvoeringstaken die op dit moment binnen de dienst infrabeheer
plaatsvinden.
Een aantal andere dochterondernemingen van de NS houdt zich, direct of indirect, met
de exploitatie van (on)roerend goed bezig.
-

Nemeog BV is een projectontwikkelaar, die gericht is op een zo profijtelijk
mogelijke aanwending van NS-onroerend goed en -grond.

-

Alrecon NV houdt zich bezig met de exploitatie van ruimten en objecten voor
reclamedoeleinden, niet alleen voor de NS maar ook voor stad- en streekvervoer.

-

Servex BV verpacht ruimten op stations ten behoeve van bijvoorbeeld stationsrestauraties, kiosken, en fietsenstallingen.

Met betrekking tot de exploitatie van onroerend goed ligt het recht voor commerciële
activiteiten in stationsgebouwen in eerste instantie bij de NS, aangezien dergelijke activiteiten
(bijvoorbeeld kiosken, stationsrestauraties) nauw verbonden zijn met het reizigersprodukt.
Ten behoeve van commerciële ontwikkeling van de overige infrastructuur, bijvoorbeeld op
terreinen naast de spoorbaan of boven stations, kan de NS terreinen in erfpacht geven of
vergunningen verlenen aan geïnteresseerde partijen, zij het NS-dochters of andere bedrijven.
Enkele andere NS-dochters houden zich bezig met activiteiten die aan de exploitatie
van reizigers- en goederenvervoer zijn gerelateerd. Met name op deze gebieden geldt dat de
NS in de toekomst de vrijheid moet krijgen om nieuwe, markt- en rendementsverbeterende
activiteiten te ontwikkelen; bijvoorbeeld op het gebied van gecombineerd goederenvervoer,
integratie van voor- en natransport en exploitatie van de hogesnelheidslijn. In tegenstelling
tot de infrastructuur-gerelateerde activiteiten, is voor deze bedrijven vrijheid in het kader van
het Europese aanbestedingsbeleid minder van belang.
-

De BV Biljettencentrale legt zich toe op dienstverlening in het internationale
reizigersvervoer, ondermeer door levering van internationale spoorkaartjes.

-

BV Trans is een reisbureau dat, behalve als agent voor de NS, ook voor derden
produkten verkoopt.

-

Ten slotte kan hier nog de Treintaxi v.o.f. worden genoemd, een samenwerkingsverband tussen de NS en een groot aantal taxibedrijven. Deze activiteit is ten
nauwste gerelateerd aan het reizigersprodukt van de NS.

-

Holland Rail Container BV heeft tot doel containervervoer per trein en het
aansluitende voor- en natransport over de weg te verzorgen.
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Ten slotte heeft NS nog een dochterbedrijf in de algemene dienstverlening. Het
Centrum voor Informatieverwerking NV (CVI) verzorgt, voor de NS alsmede voor derden,
de automatische gegevensverwerking en de opzet van de daarvoor benodigde verwerkingssystemen.
Naast deze meerderheidsdeelnemingen heeft de NS ook nog een aantal minderheidsbelangen in diverse bedrijven, bijvoorbeeld in Holland International, in ECT en in de BV OVJaarkaart. Ook ten aanzien van dit soort deelnemingen zal de NS in de toekomst een
zelfstandig beleid moeten kunnen voeren.

in. TRANSFORMATIEPROCES
De in deel II van dit rapport aanbevolen maatregelen zijn verregaand en veelomvattend. Ze grijpen diep in op de bestaande structuren en processen tussen - en binnen - de
overheid en de NS. Hierdoor is het gevaar van gebrekkige of slechts gedeeltelijke invoering
van de voorgestelde veranderingen reëel aanwezig.
In het navolgende, derde deel wordt aangegeven welke stappen achtereenvolgens
doorlopen dienen te worden in het transformatieproces.
Ten eerste is het wenselijk een aantal voorwaarden voor succes te formuleren. De
betrokken partijen dienen zich ten aanzien van die voorwaarden te committeren om succes te
waarborgen.
Vervolgens moet een aantal maatregelen worden genomen om het implementatieproces
daadwerkelijk in gang te zetten. Allereerst zullen zowel door de NS als door V & W de
nodige voorbereidende maatregelen moeten worden getroffen, alvorens op een termijn van 1-2
jaar totfeitelijke organisatorische junctiescheiding en differentiatie van de relatie kan worden
overgegaan.
Na volledige uitvoering van het implementatieproces zal getoetst moeten worden of de
nieuwe ontwikkelingen het gewenste resultaat hebben opgeleverd en of de oplossingsrichting
nog steeds de beste is. Als gevolg van de veranderende situatie kunnen bepaalde uitgangspunten of knelpunten zich immers wijzigen.
Deze punten worden in het hiernavolgende in detail behandeld.
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Algemene voorwaarden voor succes
Een eerste voorwaarde is dat de overheid duidelijk de bereidheid uitspreekt om het
huidige verkeers- en vervoerbeleid te realiseren door met name te sturen via twee
instrumenten: de relatieve prijsverhouding tussen auto en openbaar vervoer, en de planning
en aanleg van de infrastructuur. Beleid wordt dan niet langer gerealiseerd door betrokkenheid
bij de bedrijfsvoering van de vervoerexploitatiébedrijven; die bedrijven zijn vrij om zich als
ondernemers op de vervoermarkt te ontplooien. Dit betekent tevens dat de minister niet
langer aangesproken kan worden op de activiteiten van die bedrijven.
Ten tweede dient de NS de voorgestelde oplossingsrichting te onderschrijven en zich
sterk te maken om het zware traject rond de benodigde herstructurering in te zetten. Hier ligt
een grote uitdaging voor zowel de leiding als de medewerkers van de NS. Niet alleen zullen
organisatiestructuren en processen moeten worden aangepast, maar ook zal er een
cultuurverandering moeten plaatsvinden. Het bedrijf is van oudsher sterk produktie- en
taakgericht en zal nu meer markt- en klantgericht en voornamelijk op bedrijfseconomische
gronden moeten gaan werken. De centrale sturing - altijd noodzakelijk geacht om het
complexe, als integraal systeem beschouwde produktieproces te beheersen - zal plaats moeten
maken voor een meer decentrale beslissingsstructuur. Lager in de organisatie, binnen de
diverse te onderscheiden functies, ligt immers de kennis van de markt. Daar zal dan ook,
in onderlinge concurrentie om schaarse infrastructuur en andere produktiemiddelen, een
marktgericht produktaanbod moeten worden ontwikkeld en de bedrijfsresultaten ook in
financiële zin moeten worden geoptimaliseerd.
Ten derde zullen door de overheid en de NS in nauwe samenwerking implementatieplannen moeten worden opgesteld.
Het verdient aanbeveling om in een tussentijdse objectieve evaluatie van de voortgang
van het transformatieproces te voorzien en hierover op gezette tijden aan de minister en de
Raad van Commissarissen te rapporteren. Immers, veel in de voorgestane relatie tussen de
NS en de overheid moet nog worden uitgewerkt en verschil van inzicht zal zeker voorkomen.
Objectivering door niet direct belanghebbenden is daarbij van groot belang.
Implementatieproces
Ter voorbereiding op de invoering van de in de oplossingsrichting geschetste nieuwe
structuren en systemen moet in de komende 1-2 jaar zowel door de NS als door de overheid
een aantal maatregelen worden genomen. Vervolgens kan tot daadwerkelijke organisatorische
functiescheiding binnen de NS worden overgegaan en kan de relatie tussen de overheid en de
NS gedifferentieerd voor de verschillende functies worden vormgegeven.
Voorbereidende maatregelen
Een aantal concrete maatregelen zal op korte termijn moeten worden genomen voordat
de voorgestelde veranderingen kunnen worden doorgevoerd. Met deze voorbereidende
maatregelen is naar verwachting een periode van 1-2 jaar gemoeid.
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Allereerst zal er een boekhoudkundige verbijzondering voor de onderscheiden functies
binnen de NS moeten worden aangebracht: activa en passiva, en kosten en opbrengsten,
moeten hierbij over de nieuw te vormen bedrij fseenheden worden verdeeld. Ook de gedeelde
indirecte kosten zullen - volgens doorzichtige normen - toegedeeld moeten worden. Het doel
hierbij moet zijn om zoveel mogeüjk zelfstandig functionerende, van andere onderdelen
onafhankelijke eenheden te creëren. Deze gewenste onafhankelijkheid houdt niet in dat er
geen "op armlengte" contractuele relaties tussen onderdelen worden onderhouden. Aangezien
de keuzes die hierbij worden gemaakt van cruciaal belang zijn voor de toekomstige mate van
winstgevenheid zal dit zeer nauwgezet en in detail moeten worden uitgewerkt. Wellicht kan
het hierbij wenselijk zijn voor iedere nieuw te vormen eenheid een audit uit te voeren ten
einde een realistische uitgangssituatie zeker te stellen.
Het is tevens van belang dat het Infrafonds zo snel mogeüjk tot stand komt. Er moet
in overleg tussen de NS en de overheid besloten worden welke definitie van infrastructuur
gehanteerd wordt. Dit is immers mede bepalend voor de balansen en resultatenrekeningen
van de nieuw te vormen bedrijfseenheden: als het Infrafonds op basis van een ruime definitie
railinfrastructuurkosten voor haar rekening neemt, drukken er minder kosten op het
exploitatieresultaat, en omgekeerd.
Door de overheid zullen tevens de contouren van een evenwichtig prijsbeleid voor
mobiliteit moeten worden ontwikkeld.
Binnen de NS zal het herstructureringsprogramma voor het reizigersvervoer moeten
worden uitgewerkt, en zal in overleg met de overheid moeten worden bepaald hoe, gegeven
de groeidoelstellingen van het verkeers- en vervoerbeleid, de FOD kan worden afgebouwd.
Tevens moet voor het goederenvervoer de benodigde kapitaaldotatie worden vastgesteld,
afhankelijk van de noodzakelijke toekomstige eigen vermogen positie.
Een andere belangrijke stap is het ontwikkelen van regels voor capaciteitsallocatie in
overleg tussen de overheid en de NS. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor het goed
functioneren van het toekomstige capaciteitsmanagement. Bij het opstellen van deze regels
kunnen de ontwikkelingen bij buitenlandse spoorwegen worden betrokken (bijvoorbeeld in
Engeland), de "slot"-allocatie door IATA in de luchtvaart, en de toegangsregels tot
telecommunicatie- en pijpleidingnetten. Ook zullen kwaliteitsnormen voor infrastructuur en
rollend materieel moeten worden ontwikkeld.
Als laatste zullen de noodzakelijke wijzigingen in statuten, concessie en wetgeving
moeten worden doorgevoerd. Hiertoe kan een interdepartementale werkgroep worden
gevormd, die alle relevante regelgeving evalueert en waar nodig aanpast.
Differentiatie van
relatie naar functie
Als de boven omschreven voorbereiding heeft plaatsgevonden, kan vervolgens de
organisatorische scheiding van de verschillende functies binnen de NS worden doorgevoerd.
Waar nodig zullen taken moeten worden overgedragen om de nieuwe bedrijfseenheden voor
capaciteitsmanagement, infrabeheer, reizigers- en goederenexploitatie te kunnen vormen.
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Vervolgens kan de relatie tussen de overheid en de verschillende NS-onderdelen gedifferentieerd worden ingevuld:
-

Voor het reizigersvervoer moet een overeenkomst tussen de overheid en het
reizigersbedrijf worden afgesloten waarin de wederzijdse inspanningen worden
vastgelegd die noodzakelijk zijn om tot rendabele reizigersexploitatie te komen.

-

Aan het goederenvervoer moet een kapitaaldotatie worden verleend, waarna het
bedrijf vrij in de markt kan opereren. Tevens zal het goederenbedrijf zo snel
mogelijk een aparte juridische status moeten krijgen om de noodzakelijke
samenwerking met derden mogelijk te maken.

-

Tussen de overheid en de NS als infrabeheerder moeten, na onafhankelijke audits,
contracten worden afgesloten: één contract met taakstellend budget voor de
instandhoudingsactiviteiten, en specifieke contracten voor projecten ter uitbreiding
of vernieuwing van de infrastructuur.

-

Tussen de overheid en de NS zal een contract dienen te worden afgesloten ter
vergoeding van de kosten van capaciteitsmanagement. Tevens zal een Raad van
Toezicht, bestaande uit onafhankelijke deskundigen, moeten worden gevormd die
regelmatig en in geval van specifieke klachten de objectieve toepassing van de
allocatieregels kan toetsen.

-

Bij het ministerie van Verkeer & Waterstaat zal een nieuwe afdeling voor
integrale, strategische planning en beleidsvorming op het gebied van infrastructuur
gevormd moeten worden.

Criteria voor toetsing op ternujn
Als het proces van organisatorische scheiding en contractvorming zich heeft
voltrokken, heeft de nieuwe relatie tussen de overheid en de verschillende NS-functies vorm
gekregen. In de daaropvolgende periode zal getoetst moeten worden of de situatie nog steeds
aan de eisen van dat moment voldoet. Er kan nu reeds een aantal criteria worden
geformuleerd waaraan de nieuwe relatie over 5-10 jaar getoetst kan worden om te bepalen
of zij voldoet dan wel of verdergaande wijzigingen op dat moment nodig zullen zijn.
Objectiviteit capaciteitsmanagement
Vastgesteld moet worden of de plaatsing van het capaciteitsmanagement binnen de NS,
met een onafhankelijke Raad van Toezicht, voldoende garanties biedt voor een objectieve,
gelijke behandeling van alle potentiële claimleggers op de infrastructuur.
In theorie kan de capaciteitsmanager binnen de NS er in de toekomst belang bij hebben
om de eigen exploitatiebedrijven te bevoordelen ten koste van derden én ten koste van het
infrabeheer, waarvan de rekening immers door de overheid wordt betaald. De vraag is dan
of de Raad van Toezicht daadwerkelijk voldoende inzicht heeft in de gang van zaken om een
objectieve afweging bij allocatie-beslissingen te kunnen garanderen. Vooral wanneer zich in
toenemende mate derden op het Nederlandse net gaan aanbieden zal dit vraagstuk van steeds
groter belang worden.
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Optimalisatie infrubeheer en exploitatie
In het licht van de (potentiële) knelpunten die zich kunnen voordoen gezien de eerder
beschreven belangentegenstelling tussen op winst gerichte exploitatiebedrijven enerzijds en
het door de overheid bekostigde infrabeheer anderzijds zal op termijn een afweging gemaakt
moeten worden van de voor- en nadelen van het handhaven van exploitatie- en infrabeheerfuncties binnen één bedrijf.
Toetsing op dit punt zal met name moeten plaatsvinden wanneer de overheid als
financier meent haar verantwoordelijkheden ten aanzien van de infrastructuur niet goed te
kunnen uitoefenen omdat optimalisatie tussen exploitatie en infrastructuur plaats vindt ten
koste van de laatste, of omdat de infrabeheerder binnen de NS te weinig wordt gemotiveerd
tot efficiënt handelen.
Overigens zou een objectief als "scheidsrechter" en "normsteller" functionerend
capaciteitsmanagement de potentiële nadelen van volledige splitsing grotendeels ondervangen.
Uitholling van de infrastructuur kan worden voorkomen doordat duidelijke kwaliteitsnormen
worden geformuleerd. De kans op suboptimalisatie kan worden verkleind doordat het
capaciteitsmanagement kosten/baten-afwegingen kan maken bij de toedeling van infrastructuurcapaciteit.
Hierdoor kan worden voorkomen dat zich problemen voordoen als in Zweden. Daar
is de zorg voor de infrastructuur en de exploitatie in 1988 in aparte organisaties ondergebracht (respectievelijk Bahnverket en SJ). Dit leidt echter tot problemen omdat beide
bedrijven ieder hun eigen planning opstellen voor respectievelijk instandhoudingswerkzaamheden en de dienstregeling, zonder voldoende onderlinge afstemming of evenwichtige
afweging van wederzijdse belangen.
Op zeer lange termijn zou het zelfs mogelijk kunnen zijn dat het beheer van zowel
weg- als railinfrastructuur meer naar elkaar toegroeien. De technieken kunnen steeds meer
aan elkaar verwant raken door bijvoorbeeld de introductie van geleide wegsystemen. De
verantwoordelijkheid voor railinfrastructuur zou dan naar analogie van de weginfrastructuur
steeds verder weg kunnen komen te liggen van de gebruiker of exploitant.
Optimalisatie reizigers- en goederenexploitatie
Op termijn dient tevens te worden getoetst of, en in hoeverre, de plaatsing van
goederen- en reizigersexploitatie binnen één bedrijf nadelig is voor een van deze beide
activeiten.
Aan de ene kant zal een dergelijke structuur tot praktische (schaalvoordelen leiden,
bijvoorbeeld omdat het in een dergelijke situatie makkelijker is een gezamenlijke operationele
pool of een verhuurbedrijf voor rollend materieel en rijdend personeel te vormen.
Maar anderzijds kan een dergelijke opzet ook nadelen met zich mee brengen. Zo is
het mogelijk dat, bij het indienen van infrastructuurclaims bij het capaciteitsmanagement, eerst
intern wordt geoptimaliseerd ten voordele van bijvoorbeeld het reizigersbedrij f.
Het
goederenvervoer zou zich in dat geval nog steeds niet als gelijkwaardige claimlegger op de
infrastructuur kunnen ontwikkelen.
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Bovendien zullen de marktomstandigheden van deze beide bedrijven niet gelijk zijn.
Het reizigersvervoer zal weinig of geen concurrentiedruk ondervinden bij het exploiteren van
haar lijndiensten en heeft in de toekomst mogelijk nog deelcontracten met de overheid. Het
goederenvervoer zal echter volledig blootgesteld zijn aan de krachten van de vrije markt. Er
dient dan getoetst te worden of het wenselijk is dat de resultaten van twee bedrijven, die
onder zulke verschillende omstandigheden opereren, elkaar (via een houdstermaatschappij)
kunnen blijven beïnvloeden.
Ten slotte moeten derden in de toekomst een reële mogelijkheid krijgen om in het
goederenbedrijf te participeren. Dit mag niet door de bestaande structuur worden verhinderd.
Positiewijziging overheid
Gegeven de vele veranderingen die in de positie van de overheid ten opzichte van de
NS dienen te worden doorgevoerd, verdient het aanbeveling over een aantal jaren te toetsen
of die positie in bevredigende zin is geëvolueerd. Daarbij zal het parlement een zeer
belangrijke rol spelen.
Deze toetsing heeft dan vooral betrekking op de onderlinge consistentie en samenhang
tussen de uiteenlopende rollen, die de overheid speelt. Hierbij zijn drie rollen te onderscheiden:
-

Het voeren van een integraal mobiliteitsbeleid. Gekeken kan worden of de
overheid zich in de toekomst daadwerkelijk richt op het uitvoeren van haar
hoofdtaken, het ontwikkelen van een helder, samenhangend verkeers- en
vervoerbeleid en het inzetten van de verschillende beleidsinstrumenten op een
zodanige manier dat de mobiliteitsdoelstellingen kunnen worden gerealiseerd.
Beslissingen met betrekking tot de bedrijfsvoering van de NS zullen door de
onderneming moeten worden genomen en niet langer meer vanuit Den Haag.

-

Het functioneren als contractpartner van de NS. Ten aanzien van de rol van de
overheid kan hierbij op een aantal aspecten worden getoetst. Ten eerste kan
worden onderzocht of bij de onderhandelingen over de invulling van de contracten
geen onnodige vertragingen optreden. Ten tweede kan gekeken worden of de
overheid de van haar kant te leveren prestatie in de vorm van beleidsmaatregelen
op tijd en naar behoren doorvoert. Het overeengekomen mobiliteitsbeleid zal als
zodanig inhoudelijk geverifieerd kunnen worden. Ten slotte zal geëvalueerd
moeten worden of de overheid in de uitvoering van de contractafspraken redelijk
te werk gaat.

-

De beleidsvorming op het gebied van de infrastructuur. Op termijn zal getoetst
moeten worden of de hiervoor opgerichte nieuwe afdeling bij Verkeer en
Waterstaat deze taken naar behoren kan vervullen. Dit vereist enerzijds dat de
juiste procedures, methodieken en criteria zijn ontwikkeld om volledige, integrale
afwegingen te kunnen maken en anderzijds dat met een goede bezetting en de
juiste vaardigheden gewerkt kan worden.

SLOTWOORD
De voorgestelde ingrijpende veranderingen kunnen overeen aantaljaren leiden tot een
situatie met duidelijke verbeteringen voor alle betrokkenen: de reiziger, de verlader, de
overheid en de NS.
Een markt- en klantgerichte NS die de ruimte heeft om haar vindingrijkheid te benutten
en de voordelen van succes voor haar organisatie te oogsten zal de reiziger een meer op zijn
specifieke behoeften toegesneden produkt leveren. Dit vertaalt zich in dienstregelingen en
gedifferentieerde produkten die qua tarief, reistijd, kwaliteit, comfort en veiligheid
concurrerend zullen zijn met het vervoer per auto. Er zal een grotere drijfveer zijn om nieuwe
produkten en diensten te ontwikkelen en bij voortduring de kwaliteit van het produkt en de
dienstverlening aan de reiziger te verbeteren.
De verlader zal sneller, efficiënter en innovatiever worden bediend. De afstemming
tussen verkoop en produktie wordt volledig binnen het NS-goederenbedrijf geconcentreerd,
waardoor beter op de specifieke wensen van de klant kan worden ingespeeld. Bovendien zal
onderdruk van (potentiële) concurrenten de prijs/kwaliteit verhouding verbeteren. En, binnen
een overheidsbeleid gericht op meer railcapaciteit voor goederen zullen de verlader ook meer
vervoermogelijkheden worden geboden.
De overheid schept betere voorwaarden voor het realiseren van haar doelstelling, te
weten een verschuiving naar railvervoer, en kan daarbij evenwichtiger afwegingen maken
tussen de modaliteiten. Dit is van cruciaal belang gezien de substantiële investeringsprogramma's in railinfrastructuur. Ook krijgt de overheid een duidelijker inzicht in de kosten
van specifieke treindiensten en een betere controle op de besteding van overheidsgelden. En
uiteindelijk zal de overheid dankzij de herstructurering van de NS ook goedkoper uit zijn.
De NS zal als zelfstandige onderneming meer ruimte krijgen om eigen initiatieven te
ontwikkelen en om beter aan de gevarieerde vraag naar vervoerprodukten te voldoen. Ze zal
bijvoorbeeld, mede met het oog op een optimale spreiding en benutting van de capaciteit, de
prijs van het treinkaartje meer kunnen differentiëren in het licht van de verschillende
behoeften van reizigerssegmenten.
Het aanpassingsproces zal grote inspanningen vergen van het management en de
medewerkers van de NS. Maar juist zij zullen gaandeweg dit proces komen te werken in een
kleinschaliger, menselijker en meer bevredigende arbeidsomgeving met uiteindelijk grotere
verantwoordelijkheden en meer ruimte voor persoonlijk initiatief.

