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De Tweede Kamer houdt op 20 ja-
nuari een hoorzitting over de win-
terperikelen bij het spoor. NS en
ProRail zijn niet de enige ver-
voersbedrijven met winterproble-
men, maar worden wel relatief
hard aangepakt. In de kritiek van-
uit de politiek klinkt ook duide-
lijk frustratie door, men heeft het
gevoel geen greep op de spoorsec-
tor te krijgen.

Naar onze mening spelen ech-
ter ook structurele problemen
een rol bij de incidenten. De sec-
tor lijdt namelijk onder een ge-
brek aan coördinatie en het ont-
breken van een heldere toe-
komstvisie. De structurele proble-
men zijn een direct gevolg van
verkeerde keuzes in het verleden.
Met het idee om marktwerking
op het spoor te introduceren is in
de jaren negentig de NS rigoureus
opgeknipt. Niet alleen zijn de ex-
ploitatie (NS) en infrabeheer (Pro-
Rail) in aparte bedrijven onderge-
bracht, ook het spooronderhoud
is volledig geprivatiseerd. 

De versnippering van taken en
verantwoordelijkheden heeft de
robuustheid van het spoorsys-
teem aangetast. Zonder de aan-
pak van de structurele problemen
kan de sector geen stappen voor-
uit zetten. Dit is ons spoorboekje.

De eerste stap die moet worden
gezet is het verlengen van de con-
cessie van NS voor het gehele
hoofdrailnet. Het idee om deze

concessie aan te besteden is wei-
nig realistisch en onverstandig, er
is in de praktijk geen levensvat-
baar alternatief voor gunning aan
NS. Ons advies is om op korte ter-
mijn het rituele spel hierover te
staken en met NS prestatieafspra-
ken te maken voor de periode
2015-2025. Dit geeft NS noodza-
kelijke zekerheden om te kunnen
investeren in materieel en mede-
werkers teneinde goede dienst-
verlening aan de reizigers te ver-
zorgen. Zekerheid is belangrijk
want uitstel van investeringen
heeft in het verleden gezorgd voor
gebrekkig onderhoud aan treinen
en de railinfrastructuur. Dit heeft
negatieve gevolgen gehad voor de
kwaliteit van de dienstverlening. 

Ten tweede is versterking van
de integraliteit in de sector nodig.
Vervoer, infrabeheer en onder-
houd zijn logistieke processen
die dusdanig met elkaar verweven
zijn dat een probleem in de ene
functie de andere functies infec-
teert. Door de splitsing zijn de
verantwoordelijkheden versplin-
terd en ontbreekt de noodzakelij-
ke coördinatie in de spoorsector.

De recente discussie over het
aantal wissels is een goede illu-
stratie. ‘Drastisch in snoeien’ zegt
ProRail; ‘voorzichtig aan’ reageert

NS. Voor verbeteren van de
dienstverlening aan de reizigers
is een spoedige integratie van de
verkeersleiding en de informatie-
voorziening gewenst. Op langere
termijn is het noodzakelijk dat in-
frabeheer en exploitatie weer on-
der één management worden ge-
bracht. Zonder dat blijven deelbe-
langen domineren.

Ten onrechte is vaak gezegd
dat integratie niet mag van Euro-
pa. De EU schrijft echter splitsing
niet voor, een interne boekhoud-
kundige scheiding binnen de hol-
ding volstaat. Wij begrijpen dat
aan de samenvoeging van beide
organisaties risico’s verbonden
zijn, een zorgvuldige voorberei-
ding en uitvoering van een derge-
lijk besluit is dan ook geboden. 

Versterking van de aansturing
is het derde onderdeel in het
spoorboekje. De aansturing loopt
nu langs drie lijnen: contractaf-
spraken in de concessies, uitoefe-
nen van het aandeelhouderschap
en extern toezicht. Dit raamwerk
voldoet, maar de invulling schiet
tekort. Zo dient bij de integratie
van NS en ProRail de Vervoerska-
mer meer bevoegdheden te krij-
gen. Essentieel is het bewaken
van de toegang tot het spoornet
voor alle vervoerders, waaronder
goederenvervoerders en regionale
personenvervoerders. Ook de
vaststelling van de gebruikersta-
rieven voor de vervoerders dient
de bevoegdheid van de Vervoers-
kamer te worden. Met deze maat-
regelen wordt ook voldoende te-

gemoetgekomen aan de EU-richt-
lijnen. 

Verder dient de overheid als
aandeelhouder zichtbaar te ma-
ken wat de strategische visie op
de sector en het spoorbedrijf is.
Uitgangspunt in onze ogen is een
geïntegreerd spoorbedrijf dat
zich richt op het bedienen van
reizigers in ons land met hoog-
waardig openbaar vervoer, inclu-
sief de internationale lijnen van
en naar ons land. De overheid als
aandeelhouder moet helderheid
verschaffen over de Europese am-
bities van het spoorbedrijf. Voor
ons is het niet vanzelfsprekend
dat daarmee een publiek belang
wordt gediend. 

Bij het invullen van het spoor-
boekje is zelfreflectie van de poli-
tiek op zijn plaats. De mislukte
hervormingen in de jaren negen-
tig zijn voor een belangrijk deel
toe te schrijven aan ondoordach-
te besluiten van de politiek. No-
dig is dat de politiek nu erkent
dat marktwerking op het Neder-
landse spoor niet werkt én daar
dan ook de consequenties aan
verbindt. De hoorzitting mag zich
niet beperken tot de bespreking
van de incidenten, maar dient het
startpunt te zijn voor de uitvoe-
ring van de noodzakelijke hervor-
mingen. 
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