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Samenvatting 
 
Deze studie biedt een overzicht van de belangrijkste huidige en toekomstige 
financieringsinstrumenten en -bronnen voor de vervoersinfrastructuur van de EU, 
in het bijzonder voor het TEN-T. Tevens bevat de studie een meer analytische 
bespreking van deze instrumenten tegen de achtergrond van wijzigingen in het 
onderliggende beleidskader. 
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SAMENVATTING 

Achtergrond en doel van de studie 

Het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T) vormt een hoeksteen van het vervoersbeleid 
van de EU. Het huidige meerjarig financieel kader loopt in 2013 ten einde. Daarom heeft de 
Europese Commissie in oktober 2011 voorstellen gedaan voor een herziening van het TEN-
T-beleid en het regionaal beleid. 
 
De Commissie vervoer en toerisme van het Europees Parlement heeft opdracht gegeven tot 
deze studie om een overzicht te krijgen van de belangrijkste huidige en toekomstige 
financieringsinstrumenten en -bronnen voor de vervoersinfrastructuur van de EU, in het 
bijzonder voor het TEN-T. 
 

De evaluatie van het TEN-T-beleid 

De Commissie heeft in de evaluatie van het huidige TEN-T-beleid vastgesteld dat veel van 
de belangrijkste projecten (prioritaire projecten) achterlopen op schema. Een van de 
redenen hiervoor is onvoldoende financiering van de projecten. Tot dusver heeft het TEN-T-
beleid een lappendeken van onderling slecht verbonden projecten opgeleverd in plaats van 
een pan-Europees netwerk dat volledig op elkaar is aangesloten. Daarom moet meer 
aandacht worden besteed aan grensoverschrijdende verbindingen, intermodale integratie 
en betere interoperabiliteit. 
 

De Commissievoorstellen en financiering van TEN-T 

Deze onderwerpen komen in de voorstellen van de Commissie1 op diverse manieren aan 
bod. Ten eerste is een netwerk met twee lagen gedefinieerd: het kernnetwerk dat alle 
belangrijkste economische agglomeraties en de belangrijkste (lucht)havens met elkaar 
verbindt, en het uitgebreide netwerk, dat alle belangrijke verbindingen voor internationaal 
vervoer omvat. Tevens moet voorrang worden gegeven aan projecten die 
grensoverschrijdende verbindingen verbeteren en bijdragen aan klimaatdoelstellingen.  
 
Het witboek over vervoer van 2011 maakt melding van het voornemen het trans-Europese 
netwerk voor vervoer (TEN-T) in 2050 te voltooien en het kernnetwerk te voltooien vóór 
eind 2030. Volgens een raming van de Commissie zijn tot 2020 investeringen ten belope 
van circa 500 miljard EUR noodzakelijk om het TEN-T te kunnen voltooien, waarvan naar 
schatting 250 miljard EUR nodig is voor investeringen in het kernnetwerk 
(COM(2011)665/3). 
 
Naar schatting wordt in de periode 2007-2013 in totaal voor 390 miljard EUR in het TEN-T 
geïnvesteerd, waarbij het aandeel van andere (nationale )middelen het grootst is, te weten 
73% (285 miljard EUR). De overige 27% (105 miljard EUR) wordt gefinancierd uit EU-
fondsen en door de EIB.  
 
De begroting van de onlangs voorgestelde Connecting Europe Facility (CEF, voor vervoer) 
bedraagt bijna vier maal zo veel als die van het huidige TEN-T-programma: 31,7 miljard 
EUR versus 8 miljard EUR. Deze toename is ten dele een gevolg van het feit dat 10 miljard 

                                                 
1  Onder meer het voorstel voor herziening van de TEN-T-richtsnoeren, het CEF-voorstel en het voorstel voor het 

Cohesiefonds; zie hoofdstuk 22 en hoofdstuk 3 voor een overzicht van alle relevante voorstellen en EU-
documenten. 
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EUR uit de begroting van het Cohesiefonds is gereserveerd voor de CEF, waarmee het TEN-
T-netwerk voorrang krijgt boven andere soorten vervoersinfrastructuur in de landen die 
voor steun uit het Cohesiefonds in aanmerking komen. 
 
Tevens wil de Commissie investeerders uit de private sector, bijvoorbeeld particuliere 
investeerders, stimuleren om zich op TEN-T-projecten te richten. Hiertoe strekt het voorstel 
voor een initiatief inzake projectobligaties, aangezien projectobligaties waarborgen bieden 
en zo de rating van projecten kunnen verbeteren. Dit betekent dat sommige projectrisico's 
naar de EIB worden overgeheveld, die in de testfase (2012-2013) een bijdrage uit het TEN-
T-programma ontvangt die is vastgesteld op 230 miljoen EUR. Dit met het oog op het 
corrigeren van marktfalen: genoemd worden onvoldoende liquiditeit op de markt en 
risicovermijding, maar het is de vraag of dit echte vormen van marktfalen zijn. De 
Commissie verwacht dat met het initiatief inzake projectobligaties een hefboomeffect van 
15 tot 20 maal de bijdrage van de Commissie tot stand zal komen, hoewel de exacte 
"hefboom" onzeker is (SEC(2011)1237).  
 
Het werken met publiek-private partnerschappen (PPP's) verdient ook aandacht. PPP's zijn 
een manier om een project te structureren en financiering uit de private sector aan te 
trekken. PPP's worden weliswaar steeds populairder, maar zijn geen wondermiddel dat 
overal ter wereld kan worden ingezet. De resultaten van recente PPP-projecten waren 
immers gemengd. Sommige projecten zijn financieel niet duurzaam gebleken, wat dikwijls 
het gevolg is van een veel geringere hoeveelheid verkeer dan voorzien. Het aangaan van 
PPP's heeft vooral voordelen wanneer de projecten zo zijn opgezet dat het bouwbedrijf vrij 
kan ontwerpen en bouwen. Goede advisering bij de aanbesteding is altijd onontbeerlijk, en 
PPP's moeten niet worden aangegaan om projecten van de balans te kunnen afvoeren, 
zoals in het verleden is voorgekomen. Er moet zeer behoedzaam worden omgesprongen 
met PPP's die afhankelijk zijn van beschikbaarheid en/of van resultaatgerelateerde 
betalingsmechanismen. 
 

Strategische en operationale aanpassing van EU-fondsen 

Waar het TEN-T-programma vooral spoorweginfrastructuur en infrastructuur op de 
binnenwateren financiert, is ongeveer de helft van de veel grotere toewijzingen voor 
vervoer uit het CF en het EFRO bestemd voor weginfrastructuur. Dit vloeit logischerwijs 
voort uit de uiteenlopende doelstellingen van de diverse EU-fondsen en past binnen het 
multimodale karakter van het uitgebreide netwerk. Toch bestaat het risico op een verdere 
afhankelijkheid van wegvervoer en wordt het hierdoor moeilijker de zeer ambitieuze 
doelstellingen voor "modal shift" (verschuiving tussen vervoerswijzen) uit het witboek 
vervoer 2011 te halen. 
 
In de Commissievoorstellen zijn de doelstellingen en prioriteiten van de verschillende 
instrumenten beter op elkaar afgestemd dan voordien. Het reserveren van 10 miljard EUR 
uit het CF voor de CEF en het stellen van ex-antevoorwaarden in het cohesiebeleid zullen 
bijdragen tot een betere strategische aanpassing. Bovendien voorziet het CEF-voorstel in 
10 procentpunt hogere percentages voor medefinanciering van projecten die bijdragen aan 
het koolstofvrij maken van vervoer of aan de verbetering van grensoverschrijdende 
verbindingen. Vaststelling van passende criteria voor de beoordeling van deze doelstelling 
is echter van cruciaal belang. Het totale pakket beleidsmaatregelen is weliswaar gericht op 
het bijdragen aan koolstofvrij vervoer en aan de "modal shift", maar er is geen schatting 
gemaakt van de mate waarin de nieuwe TEN-T-voorstellen aan deze doelstellingen kunnen 
bijdragen. 
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Onderwerpen die vanuit operationeel perspectief aandacht verdienen zijn projectdefinitie en 
de voorbereiding van projecten. Verder is het lastig de subsidieaanvraag en het 
aanbestedingsproces op elkaar af te stemmen, wat vooral geldt voor PPP-projecten. Ex-
antevoorwaarden gericht op de opbouw van capaciteit, verder gebruik van EPEC en 
JASPERS en meer coördinatie tussen JASPERS en centraal beheerde fondsen kunnen helpen 
belemmeringen weg te nemen. 
 

Aanbevelingen voor beleid 

Om de juiste projecten ter plaatse te kunnen realiseren is schepping van het juiste kader 
noodzakelijk maar niet voldoende. De criteria en mechanismen die worden gebruikt bij het 
stellen van prioriteiten bij projecten verdienen bijzondere aandacht. Tot dusver is de 
beoordeling van de effecten van TEN-T-projecten op de economie en het klimaat niet altijd 
sterk geweest. Dit kan worden verbeterd door strengere en bindende eisen te stellen voor 
de kwantificatie van de netto economische effecten (kosten-batenanalyse) en voor de 
gevolgen voor het klimaat (koolstofrating), alsmede voor de onderliggende modellen voor 
verkeer. Voorts kan het doorlopen van onafhankelijke, wetenschappelijk verantwoorde en 
transparantere beoordelingsprocedures worden gegarandeerd met validatie door 
onafhankelijke lichamen (bij voorkeur van lidstaten die geen belang bij het project hebben) 
en met certificering van modellen voor verkeer. In de economische en klimatologische 
effectbeoordelingen moeten identieke prognoses voor het verkeer worden gehanteerd. De 
uitkomst van deze beoordelingen kan dienen als basis voor het toekennen van prioriteit aan 
verschillende projecten en/of voor het nemen van besluiten over het 
medefinancieringspercentage. 
 
Gebruikersheffingen en internalisering van externe kosten kunnen een cruciale rol spelen 
bij de optimalisering van het infrastructuurgebruik, bij het genereren van inkomsten die 
aangewend kunnen worden voor (kruiselingse) financiering van nieuwe infrastructuur, en 
kunnen helpen particuliere investeerders aan te trekken. Op grond van de huidige 
financieringsregels van het CF en het EFRO worden de inkomsten uit gebruikersheffingen in 
mindering gebracht op het totale projectbedrag dat voor medefinanciering in aanmerking 
komt. De huidige regelgeving ontmoedigt de toepassing van gebruikersheffingen en 
bevoordeelt indirect weginfrastructuur, omdat de EU-lidstaten verplicht zijn 
gebruikersheffingen toe te passen bij spoorweginfrastructuur en niet bij weginfrastructuur 
en infrastructuur op de binnenwateren. Er kan meer verband worden aangebracht tussen 
de verschillende doelstellingen door de verplichte toepassing van gebruikersheffingen 
expliciet op te nemen in de criteria waaraan (sommige typen) projecten moeten voldoen 
wanneer zij voor financiering in aanmerking willen komen. Tevens kan bij de 
prioriteitsstelling van EU-financiering rekening worden gehouden met gebruikersheffingen. 
Dit is ook mogelijk door de maximale percentages voor medefinanciering te differentiëren 
al naar gelang de invloed van projecten op de netto broeikasgasemissies. Zo kan het TEN-
T-beleid ook bijdragen aan de doelstelling uit het witboek om externe kosten volledig te 
internaliseren. 
 
Wat betreft innovatieve instrumenten kunnen we concluderen dat zij in het algemeen de 
financieringskloof kunnen helpen dichten en de financiële belasting van de publieke sector 
kunnen helpen verminderen. De financiële discipline van particuliere investeerders kan 
projecten ten goede komen. Toch is consolidatie, stroomlijning en standaardisatie van de 
verschillende "innovatieve financiële instrumenten" noodzakelijk. 
 

 5 



Beleidsondersteunende afdeling B: Structuurbeleid en cohesie 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 6 

Een scenario voor het gebruik van minder middelen 

De ervaring heeft geleerd dat het heel moeilijk is voldoende middelen te vergaren voor 
grootschalige investeringen in vervoersinfrastructuur. In deze tijd wordt dit zelfs een nog 
grotere opgave. Mochten publieke of private investeringen achterblijven bij datgene wat in 
de voorstellen was voorzien, kan het dus noodzakelijk zijn een alternatief scenario of plan B 
achter de hand te houden. 
 
Zo'n plan B kan inhouden dat bij onvoldoende middelen en een mogelijk tegenvallende 
economische groei verdere prioriteitsstelling binnen de vooraf gedefinieerde netwerken 
nodig is. Hiervoor kunnen de resultaten van verbeterde en volledig onafhankelijke CBA en 
koolstofrating als basis dienen. Mogelijke andere onderdelen van zo'n scenario zijn een 
sterkere focus op gebruikersheffingen en intelligente vervoerssystemen zodat de 
beschikbare infrastructuurcapaciteit efficiënter wordt benut. Het wordt dan ook aanbevolen 
de huidige Commissievoorstellen in deze richting nader uit te werken. 


