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Inhoud 
 
Deze nota onderzoekt de ervaring van verticale scheiding binnen de 
Europese spoorvervoerssector. De voor- en nadelen van verticale 
scheiding worden behandeld evenals de economische, operationele, 
veiligheidseffecten en het effect op de gebruiker. Verschillende 
benaderingen ten aanzien van verticale scheiding hebben tot 
verschillende resultaten geleid, waarbij sommige een aanzienlijk positief 
effect hebben gehad op de concurrentieontwikkeling van de spoorwegen, 
maar andere in mindere mate. Deze nota presenteert de resultaten van 
een vergelijkende analyse op basis van een brede verzameling 
bronmateriaal. 
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SAMENVATTING 
 
Het doel van deze nota is om een samenvatting te geven van de ervaringen in EU-lidstaten 
met betrekking tot de scheiding (ontvlechting) van het spoorvervoersbeheer van het 
spoorinfrastructuurbeheer, waarbij naar de voordelen en nadelen van verticale scheiding 
wordt gekeken. Hierbij wordt ook over vijf casusstudies gerapporteerd: Groot-Brittannië, 
Zweden, Nederland, Italië en Frankrijk (in iedere casus is het effect van de scheiding 
onderzocht op economische kosten, het vervoer, de concurrentie en de veiligheid, waarbij 
tevens rekening werd gehouden met het perspectief van spoorgebruikers), waarbij deze 
casusstudies werden gekozen als zijnde representatief voor de diverse scheidingsmodellen 
in heel Europa. Tot slot worden in deze nota op grond van de Europese ervaringen met 
verticale scheiding conclusies getrokken die kunnen dienen als input voor discussies over 
toekomstig beleid. 
 
In verschillende netwerkindustrieën heeft verticale scheiding de ontwikkeling van 
concurrentie en de totstandbrenging van de grootst mogelijk en meer efficiënte markten 
bevorderd, leidend tot meer werkgelegenheid en toegenomen investeringen. De 
spoorvervoerssector onderscheidt zich hoofdzakelijk van andere netwerkindustrieën in de 
zin dat het gaat om systemen die gecoördineerde investeringen vereisen en er nog 
omvangrijke technologische barrières tussen de lidstaten bestaan. 
 
De ervaringen in andere industrieën suggereren dat herstructurering en liberalisering 
aanzienlijke winsten kunnen opleveren, ongeacht het bestaan van technische barrières 
tussen nationale netwerken. De herschikking consolideert de eisen die in vorige richtlijnen 
zijn vastgesteld en definieert deze meer in detail, maar gaat niet zo ver om de volledige 
verticale scheiding van infrastructuur- en spoorvervoersbeheer te eisen. 
 
De bevindingen in deze nota wijzen erop dat de recente EU-wetgeving inzake het 
spoorvervoer weliswaar een aanzienlijk effect heeft gehad op de organisatie van de 
spoorvervoerssectoren in de diverse lidstaten, maar weinig effect heeft gehad op het 
aandeel van het spoor in de markten voor passagiers- en vrachtvervoer. Mogelijk wordt het 
effect van verticale scheiding pas duidelijk na een lange periode en nadat de 
spoorvervoerssector binnen een redelijke stabiele omgeving in termen van wet- en 
regelgeving en economische omstandigheden heeft gefunctioneerd. De geselecteerde 
casusstudies wijzen erop dat de waargenomen trends in kosten, vervoerstarieven en 
kwaliteit van de dienstverlening kunnen worden verklaard aan de hand van een brede reeks 
factoren en niet aan verticale scheiding op zich kunnen worden toegeschreven. 
 
Niettemin is duidelijk dat de ontwikkeling van concurrentie zich verder heeft doorgezet in 
landen waar een volledige scheiding heeft plaatsgevonden, zoals in het Verenigd Koninkrijk, 
dan in andere lidstaten waar de herstructurering in een meer beperkte mate is 
doorgevoerd. Dit ondersteunt het standpunt dat scheiding gekoppeld aan een sterk 
regelgevend kader meer doeltreffend kan zijn dan alleen regelgeving voor het waarborgen 
van non-discriminatoire toegang tot spoornetwerken. 
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BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN WAT BETREFT VERTICALE SCHEIDING 

 In de spoorvervoerssector komen de grootste voordelen voort uit de scheiding 
van het vrachtvervoer – dus niet zozeer het passagiersvervoer – van het 
infrastructuurbeheer, aangezien het passagiersvervoer doorgaans in hoge mate 
afhankelijk is van overheidsfinanciering en de mogelijkheden voor zuiver 
commerciële activiteiten over het algemeen beperkter zijn.  

 In het Verenigd Koninkrijk heeft de invoering van concurrerende 
franchiseaanbestedingen bijgedragen aan de bevordering van marktgroei en 
gezorgd voor aanmoediging van innovaties in de dienstverlening en van 
besparingselementen wat betreft kosten, hoewel de kosten aanzienlijk zijn gestegen 
sinds 2000. Hoewel dit deels een weerspiegeling is van een toename in 
investeringen als reactie op eerder herstructureringsbeleid, is ook gesuggereerd dat 
de kosten van de sector buitensporig hoog zijn en dat dit deels het resultaat zou 
kunnen zijn van complexiteiten en inefficiënties ten gevolge van de contractuele 
matrix die ten tijde van de privatisering is ingevoerd. 

 In Zweden, dat een lange geschiedenis van verticale scheiding kent, zijn er geen 
coördinatieproblemen ontstaan ten gevolge van verticale scheiding. Daarentegen is 
er sinds de scheiding een verbetering van de prestaties en een vermindering van de 
vertragingen merkbaar. 

 In Nederland zijn er aanwijzingen dat verticale scheiding van de spoorvervoerssector 
heeft bijgedragen aan verbeteringen van de punctualiteit, betrouwbaarheid, 
capaciteit en veiligheid. Daarnaast is er geen duidelijk bewijs dat erop wijst dat 
verticale scheiding heeft geleid tot een aanzienlijke stijging van de kosten van de 
infrastructuurbeheerder of van de belangrijkste spoorvervoerder. 

 In Italië heeft een aanzienlijk aantal nieuwe deelnemers de markt voor 
vrachtvervoer betreden na openstelling van de markt, hoewel er nog sprake is van 
een gedeeltelijke integratie en nieuwe vervoerders die de markt betreden nog 
steeds barrières voor de toegang tot het netwerk signaleren. 

 Binnen de ervaring van de Franse spoorvervoerssector zijn er weinig aanwijzingen 
van het effect van de scheiding. Het feit dat de scheiding gedeeltelijk is 
doorgevoerd, betekent dat de voorwaarden voor de invoering van concurrentie en 
verbeterde transparantie niet zijn gerealiseerd en dat er weinig tot geen verandering 
in efficiëntie en de passagierservaring is geweest. 

 De auteurs van deze nota stellen voor toekomstige beleidsopties voor het 
waarborgen van non-discriminatoire markttoegang en het aanmoedigen van het 
betreden van de markt door nieuwe marktdeelnemers te richten op de 
onafhankelijkheid van de operationele besluitvorming, in plaats van op 
wettelijke scheiding, niet in het minst omdat regelgeving alleen er 
waarschijnlijk niet in slaagt om discriminatie te voorkomen. Andere kwesties, 
zoals het vermogen van een dominante spoorvervoersonderneming om ongepaste 
invloed uit te oefenen op de capaciteitstoewijzing en andere besluiten vanwege 
vestiging op een gezamenlijke locatie met de infrastructuurbeheerder, moeten ook 
worden aangepakt. 

 Mechanismen om volledige verticale scheiding te waarborgen moeten 
gebaseerd zijn op een grondig begrip van de potentiële kosten die 
voortvloeien uit de invoering van een bepaald structureel model. Deze 
kunnen aanzienlijk zijn, indien het model de invoering vereist van een complex 
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contractueel kader dat onder andere voorziet in de coördinatie van de 
dienstregeling, betaling van schadevergoedingen voor vertragingen en uitgebreid 
overleg tussen spoorvervoerders bij het plannen van infrastructuurverbeteringen.  

 Het zou ook nuttig zijn om te zorgen voor een beter begrip van het effect van 
verticale scheiding op het beheer van het raakvlak tussen weg- en 
spoorvervoer dan momenteel mogelijk is op basis van eerdere studies. Echter, bij 
het nader onderzoeken van deze kwesties zal het belangrijk zijn om geen al te 
simpele conclusies te trekken op grond van de ervaringen van individuele lidstaten. 
Zoals de bevindingen van deze studie laten zien, kunnen waargenomen trends in 
kosten, vervoerstarieven en kwaliteit van de dienstverlening worden verklaard aan 
de hand van een brede reeks factoren en in veel gevallen niet aan verticale 
scheiding op zich worden toegeschreven. 

 
 


