
 
 
 
  

 
DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID  

BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING B:  
STRUCTUURBELEID EN COHESIE 

 
VERVOER EN TOERISME 

 
 
 
 

GEÏNTEGREERDE KAARTVERKOOP  
VOOR LANGE-  

AFSTANDREIZIGERSVERVOER 
 
 

SAMENVATTING 
 
 

Korte samenvatting 
 
Deze studie heeft betrekking op de geïntegreerde kaartverkoop voor 
langeafstandreizigersvervoer. Doel van de studie is, bepaalde praktijken op dit 
terrein te presenteren en onder de loep te nemen en zo de belangrijkste 
beleidskeuzen en technische uitdagingen voor dit soort diensten te belichten en 
aanbevelingen te formuleren voor toekomstig EU-optreden op dit gebied. 

 
 

IP/B/TRAN/IC/2010-0134 2012 
 
 
PE 474.566 NL 
 
 



Dit document is aangevraagd door de Commissie vervoer en toerisme van het Europees 
Parlement. 
 
 
AUTEURS 
 
TRT Trasporti e Territorio - Silvia MAFFII, Alessio SITRAN, Marco BRAMBILLA, Angelo 
MARTINO 
MKmetric - Dr. Benedikt MANDEL, Oliver SCHNELL 
 
 
AMMINISTRATUR RESPONSABBLI 
 
Marc THOMAS 
Beleidsondersteunende Afdeling B: Structuur- en Cohesiebeleid 
B-1047 Brussel  
E-mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
 
REDACTIONELE ONDERSTEUNING 
 
Nora RÉVÉSZ 
 
 
TAALVERSIES 
 
Origineel: EN. 
Vertaling: FR. 
 
 
 
OVER DE UITGEVER 
 
Om contact op te nemen met de beleidsondersteunende afdeling B of om u aan te melden 
voor de maandelijkse nieuwsbrief gelieve te schrijven naar:  
poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
Manuscript voltooid in augustus 2012. 
Brussel, © Europese Unie, 2012. 
 
Dit document is op internet beschikbaar op: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
 
De meningen die in dit document worden geuit, vallen uitsluitend onder de 
verantwoordelijkheid van de auteur en geven niet noodzakelijkerwijs het officiële standpunt 
van het Europees Parlement weer. 
 
Nadruk en vertaling met bronvermelding voor niet-commerciële doeleinden toegestaan, 
mits de uitgever daarvan vooraf op de hoogte wordt gesteld en een exemplaar krijgt 
toegestuurd. 

mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/studies


Geïntegreerde kaartverkoop op langeafstandpassagiersdiensten 
__________________________________________________________________________________________ 

SAMENVATTING 

Onder geïntegreerde kaartverkoop wordt verstaan dat passagiers één ticket kunnen kopen 
voor reizen met een of meer soorten openbaar vervoer die worden verzorgd door een of 
meer exploitanten. Geïntegreerde kaartverkoop vormt een belangrijk onderdeel van het 
bredere concept van geïntegreerd vervoer, dat tot doel heeft de aansluiting tussen 
vervoerwijzen/vervoerders zo naadloos te maken.  
 
De bestaande praktijken in de EU doen vermoeden dat geïntegreerde kaartverkoop voor 
langeafstandreizigersvervoer een complex thema vormen. De invoering van 
dergelijke systemen stuit op talrijke wettelijke, technische en concurrentiegerelateerde 
belemmeringen die het gevolg zijn van de verschillen tussen de vele vervoerssituaties die 
met elkaar gecombineerd moeten worden. Geïntegreerde kaartverkoop is geen doel op zich, 
maar eerder een manier om multimodaal vervoer aantrekkelijker te maken voor reizigers en 
om een doeltreffender gebruik van bestaande infrastructuur en diensten te stimuleren.  
 
Er zijn niet veel statistieken beschikbaar over intermodale reizen over lange 
afstand en er bestaat geen voor heel Europa geldende definitie van langeafstandreizen. 
Daardoor wordt het moeilijk een nauwkeurig overzicht te geven van de hoofdkenmerken en 
de omvang van de langeafstandmarkt. Wel kan met absolute zekerheid worden gesteld dat 
geïntegreerde kaartverkoop voor langeafstandreizen een marginaal verschijnsel is dat zich 
beperkt tot bepaalde nichemarkten. De betrokken partijen denken echter dat het potentieel 
voor een dergelijke markt weliswaar moeilijk te schatten is, maar dat het wel degelijk 
aanwezig is en op lange termijn ook kan groeien. 
 
In het witboek van 2011 over het vervoersbeleid wordt nogmaals verklaard dat 
geïntegreerde kaartverkoop nog steeds een van de doelstellingen van het EU-
beleid in verband met de bevordering van duurzaam intermodaal reizigersvervoer 
in Europa is, als alternatief voor particulier vervoer, dat beter gebruik maakt van de 
beschikbare capaciteit van het hele systeem. Uit deze studie blijkt dat er voor het 
marktsegment voor verre reizen slechts weinig vooruitgang te bespeuren is geweest en dat 
er geen belangrijke stappen vooruit zijn gezet.  
 
De spoor-spoorintegratie is nog steeds gering, wat blijkt uit het beperkte aantal 
gevallen dat door deze studie boven water is gebracht. De beleidsmaatregelen op dit gebied 
waren in hoofdzaak gericht op verbetering van de technische interoperabiliteit op 
binnenlandse netwerken, en er is maar weinig aandacht besteed aan de integratie van 
boekings- en kaartverkoopsystemen voor reizen waarbij meer dan een vervoerder 
betrokken is.  
 
Alle nationale netten zijn in feite virtueel gekoppeld. Maar over de hele lijn is de 
netwerkcoördinatie op Europees niveau nog steeds ondoeltreffend, met name vanwege het 
gebrek aan transparantie ten aanzien van de marktvoorwaarden. Het valt nog te bezien of 
de openstelling van de markt voor nieuwe exploitanten, vooral als er geen beleidsactie 
wordt ondernomen, tot een geïntegreerde aanpak zal leiden of juist de tot nu toe behaalde 
resultaten zal ondermijnen. 
 
Anders is de situatie bij de samenwerking tussen lucht- en spoorvervoer, waar de 
afgelopen tien jaar wel enige vooruitgang is geboekt. Voor grote hub-luchthavens is 
intermodaliteit gezien als een waardevolle strategie om verbetering te brengen in de 
congestie- en capaciteitsproblemen op Europese luchthavens door gebruik te maken van 
hogesnelheidstreinen als alternatief voor korteafstandvluchten. De meeste lucht-
spoorproducten zijn echter nog steeds "nicheproducten" die slechts door een klein aantal 
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exploitanten worden aangeboden en onderworpen zijn aan bilaterale overeenkomsten. 
Multilaterale samenwerking tussen luchtvaart- en spoorwegmaatschappijen wordt 
bemoeilijkt niet alleen door het feit dat deze twee vervoerswijzen op verschillende, niet 
makkelijk te integreren en te verenigen bedrijfsmodellen steunen, maar ook door de 
defensieve opstelling van grote vervoermaatschappijen.  
 
Bovendien kunnen zo'n intermodale producten alleen maar economisch verantwoord en 
financieel haalbaar zijn als er sprake is van een groot aantal passagiers en adequate 
infrastructuurvoorzieningen, d.w.z. een spoorwegstation voor hogesnelheidstreinen binnen 
de luchthaventerminal. Dat beperkt het aantal luchthavens waar een dergelijke integratie 
mogelijk is. Opgemerkt zij dat geïntegreerde kaartverkoop voor lucht- en spoorwegverkeer 
intermodaal reizen weliswaar kan steunen en stimuleren, maar daar geen absolute 
voorwaarde voor is. Uit gegevens over passagiersvervoer blijkt dat, wanneer er op 
luchthavens rechtstreeks goede langeafstandsverbindingen per spoor beschikbaar zijn, 
treinen en vliegtuigen als aanvulling op elkaar worden gebruikt ook als er geen 
geïntegreerde verkoopsystemen zijn. 
 
Uit de analyse van concrete gevallen blijkt dat een duidelijkere definitie van 
passagiersrechten voor multimodaal langeafstandsvervoer een voorwaarde vormt 
voor succesvolle integratie van boekings- en kaartverkoopsystemen. Momenteel geldt er 
nog een unimodale aanpak waarbij iedere exploitant alleen verantwoordelijk is voor zijn 
eigen onderdeel van de multimodale reis, zonder wederzijdse aansprakelijkheid in geval van 
verstoring van de reis. Dat maakt de integratie van lucht- en spoorwegvervoer minder 
aantrekkelijk voor de gebruikers.  
 
De studie geeft een overzicht van de bestaande ervaringen met geïntegreerde 
kaartverkoopsystemen voor lange-afstandsreizigersvervoer en belicht de belangrijkste 
beleidsuitdagingen en technische problemen. De belangrijkste aanbevelingen van de 
studie luiden: 

 investeren in meer en betere informatie over de markt voor lange-
afstandsreizigersvervoer door te zorgen voor betere statistieken en ad hoc-studies om de 
leemten op te vullen; 

 voorrang geven aan de spoor-spoorintegratie voor internationale reizen. De 
opstelling van de Europese spoorwegmarkt vereist passende beleidsinstrumenten op dat 
gebied. De toenemende concurrentie op de spoorwegen moet gepaard gaan met 
specifieke maatregelen die de integratie van kaartverkoopsystemen verplicht stellen, zij 
het in verschillende mate. Effectieve monitoring van de markt is belangrijk om 
monopolistisch gedrag van grote maatschappijen te voorkomen; 

 onderzoeken in hoeverre het mogelijk is technische systemen voor het opzetten van 
een gemeenschappelijk operationeel platform te ontwerpen waarin 
boekingssystemen voor vlieg- en treinreizen met elkaar kunnen communiceren, om zo 
nieuwe vormen van samenwerking tussen de betroffen maatschappijen te stimuleren. 
Dat is vooral van belang omdat het lange-afstandsvervoer complexer wordt als gevolg 
van het feit dat er nieuwe spelers op de spoorwegmarkt komen en vanwege het ontstaan 
van "point-to-point"-luchtverbindingen; 

 een werkelijk multimodale benadering van passagiersrechten ontwikkelen door 
bijvoorbeeld een pakket basisregels vast te stellen die voor intermodale reizen als geheel 
gelden en niet alleen voor elk afzonderlijk segment daarvan; 

 bij langeafstandsreizigers een reiscultuur stimuleren die ook inter- en 
multimodaal vervoer beslaat, door middel van informatie en voorlichting op EU-niveau 
en door ervoor te zorgen dat vervoersdiensten en vervoerswijzen een duidelijker stempel 
dragen. Recente initiatieven zoals de door de EU gepromote multimodale reisplanner 
vormen een stap in de goede richting. 


