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Geachte voorzitter, 

 

Hieronder volgen de antwoorden op de vragen van het lid Gerkens over de privatisering 

van het spoor. 

 

1. Bent u op de hoogte van het bericht “Nyfer: Spoor beter niet privatiseren”? 

 

1. Ja. 

 

2. Kent u het Nyfer-rapport waar dit bericht op gebaseerd is? Zo ja, wat is uw mening 

hierover? 

 

2. Ja. Ik vind het een interessant rapport. Het geeft echter een onjuist beeld van het 

spoorbeleid. De conclusie van Nyfer luidt: “Concurrentie op het spoornet is 

kansloos en ook het opdelen van het net in aparte concessies biedt weinig 

perspectief. Het leidt […] tot verlies van schaalvoordelen […] zonder dat er 

efficiencyvoordelen tegenover staan.” Daarom is ook, in het kader van de met 

algemene stem in uw Kamer aangenomen Concessiewet, afgezien van 

stadsgewestelijke netwerken in concessie en concurrentie op het spoor. 

Decentralisatie van een deel van de contractsectordiensten gaat niet om 

marktwerking of opsplitsing van de NS, maar betreft openbaar vervoer dat naar zijn 

aard in een ander, intermodaal netwerk thuis hoort.  
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3. Deelt u het standpunt van Nyfer dat de reiziger bij onder andere de dienstverlening 

en de kaartverkoop niet de dupe mag worden van concurrentiestrijd? Erkent u dat 

deze situatie zich nu al voordoet bij de NS door onder andere de sluiting van 

loketten en het schrappen van personele aanwezigheid in sommige treinen? Kunt u 

uw antwoord toelichten? 

 

3. Het Nyfer-rapport stelt op pagina 102 het volgende: “De behoefte aan afstemming 

tussen de onafhankelijke concessienemers wordt groter, naar mate er meer 

‘grensoverschrijdend’ verkeer is. En als het gaat om een optimale afstemming van 

de dienstverlening en de kaartverkoop mag de reiziger niet de dupe worden van de 

concurrentiestrijd.” Daar ben ik het mee eens. Mijns inziens vloeit de situatie die 

zich nu voordoet ten aanzien van de bemensing van loketten en treinen niet zozeer 

voort uit deze afstemmingsproblematiek tussen concurrerende vervoerders, als wel 

uit het feit dat de betreffende vervoerder binnen zijn “concessie” tracht te zorgen 

voor een adequate dienstverlening binnen bedrijfseconomische randvoorwaarden.  

 

4. Neemt u de conclusie van Nyfer over dat de overheid de touwtjes weer in handen 

moet nemen bij de Nederlandse Spoorwegen? Zo ja, wat voor maatregelen gaat u 

nemen? Zo neen, waarom niet? 

 

4. Ik heb de conclusie zoals die hier wordt geformuleerd niet kunnen traceren in het 

Nyfer-rapport. In het Nyfer-rapport wordt geconcludeerd ”(…) dat privatisering niet 

bij voorbaat uitgesloten is, maar dat de Nederlandse situatie voorlopig geen uitzicht 

biedt op succesvolle privatisering. Daarvoor zijn de verhoudingen tussen de 

betrokken partijen te complex en zijn de publieke belangen onvoldoende helder 

gemaakt. Dit heeft de spoorwegen een speelbal gemaakt van politieke grillen”, 

aldus Nyfer. Volgens Nyfer gaat het voor het functioneren van het spoor niet zozeer 

om de eigendomsvraag – men refereert aan empirisch onderzoek waaruit blijkt dat 

privatisering van overheidsbedrijven ‘werkt’ en wijst meermalen op de 

geprivatiseerde Japanse spoorbedrijven als lichtend voorbeeld – maar om het 

versterken van de samenhang en om het helder maken van het publieke belang, 

dat moet worden vastgelegd in het reguleringsmodel of de concessievoorwaarden. 

Mijns inziens is dat de weg die de regering is ingeslagen met de Spoorwegwet en 

de Concessiewet, die door de Tweede Kamer zijn aangenomen en nu in 

behandeling zijn van de Eerste Kamer. Ik zet dan ook in op de uitvoering van deze 

wetten en het verankeren van het publieke belang in de concessies. En overigens 

merk ik op dat er, in lijn met de wens van de Tweede Kamer, voorlopig geen 

plannen bestaan om de NS te privatiseren. 
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5. Kunt u deze vragen vóór woensdag 12 maart a.s. beantwoorden, zodat de Tweede 

Kamer op korte termijn hierover met u kan spreken? 

 

5. Het is mij niet gelukt voor 12 maart 2003 uw vragen te beantwoorden. Overigens 

lijkt bespreking hiervan me een principieel debat dat tot nieuw beleid kan leiden. 

Het komt me voor dat een dergelijk gesprek met een volgend kabinet zou moeten 

worden gevoerd. 

 

Hoogachtend, 

 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

 

Roelf H. de Boer 


