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Geachte leden van de Staten en gemeenteraden,

Ik hoop dat u via de verschillende media dit bericht hebt meegekregen.
Dit is van RTV Noord:  https://www.rtvnoord.nl/nieuws/852057/arriva-mag-
nachttrein-naar-schiphol-laten-rijden 

Maar voor u zijn de onderliggende documenten veel belangrijker om te
lezen wat er werkelijk gebeurt is. Hier zijn de volgende linkjes en
bijlagen van belang. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/kamerstukken/2021/09/16/uitkomsten-
analyse-naar-het-economische-evenwicht-op-voorgenomen-
treindiensten-van-arriva
https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-arriva-mag-met-drie-
nieuwe-treindiensten-rijden-0

Gelijktijdig biedt Arriva een dienst die de NS al jaren niet noodzakelijk
vindt om uit te voeren naar regio's buiten de Randstad. Ook in uw
politieke eigen belangen is het raadzaam om vanuit uw positie stevig
met de NS concessie te gaan bemoeien. Aangezien er nog een aantal al
jaren lopende zaken zijn waar de NS beterschap beloofd aan de
bestuurders van GS en colleges van B&W. Zoals de structureel te korte
IC treinen in de avonduren tussen de Randstad en Noord-Nederland. 

Ook de Staten en gemeenteraden horen een steviger mening naar
buiten te hebben dan tot op heden gebeurt. Dit ook in combinatie met
de eigen concessie en het OV beleid waar de NS tot 2035 ook onderdeel
van is. 

Hoop dat u dit nuttig gebruikt in uw functie als
volksvertegenwoordiger. 

Met vriendelijke groet, 

Frank Menger
Groningen
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De voorzitter van de Tweede Kamer 


der Staten-Generaal 


Postbus 20018 


2500 EA  DEN HAAG 


  


Datum 16 september 2021 


Betreft Uitkomsten analyse naar het economische evenwicht op 


voorgenomen treindiensten van Arriva 


  


 


 


Geachte voorzitter, 


Op 29 juni heeft mijn voorganger u geïnformeerd over de drie meldingen die ACM 


heeft ontvangen van Arriva om treindiensten in open toegang te rijden op het 


Hoofdrailnet (HRN)1. Concreet is het voornemen van Arriva om per 16 december 


2022 één keer per week, in de nacht van vrijdag op zaterdag, een treindienst te 


exploiteren tussen Groningen-Schiphol en Maastricht-Schiphol. Daarnaast is het 


voornemen om buiten de vakanties vijf keer per werkdag een treindienst te 


exploiteren tussen Zutphen en Amersfoort.  


 


Omdat ik een onafhankelijk beeld van het effect van de gemelde treindiensten op 


het economische evenwicht van de HRN-vervoersconcessie van belang acht, heb 


ik als concessieverlener van de HRN-concessie een analyse van het economische 


evenwicht aangevraagd bij ACM. Met deze brief informeer ik u over de uitkomsten 


van deze analyse, en de consequenties die ACM daaruit trekt. ACM heeft haar 


besluit ook openbaar gemaakt2. 


 


De ACM concludeert dat de gemelde treindiensten geen aanzienlijke impact 


hebben op het economische evenwicht van de bestaande HRN-vervoersconcessie, 


ook niet wanneer het effect van de drie voorgenomen diensten bij elkaar opgeteld 


wordt. De rentabiliteit (winstgevendheid) van NS wordt slechts in zeer beperkte 


mate geraakt: de maximaal denkbare impact op het rendement ligt aanzienlijk 


onder de ondergrens die ACM hanteert in haar methodiek3. Ook de kosten voor 


het ministerie nemen niet toe als gevolg van deze diensten. Op basis van deze 


inhoudelijke conclusies en het besluit van ACM heeft Arriva het economische recht 


om de gemelde diensten te exploiteren. 


 


Open toegangvervoer kan voordelen brengen voor de reiziger, bijvoorbeeld als het 


leidt tot optimalisatie van diensten over de grenzen van de verschillende 


concessies of specifieke doelgroepen bedient. Deze kansen doen zich vooral voor 


wanneer open toegangvervoer aanvullend is op het vervoer onder een concessie. 


                                                 
1 Kamerstukken II 2020/2021, 29 984, nr. 929 
2 https://www.acm.nl/nl/publicaties. Er kan door rechtstreeks belanghebbenden bezwaar 
worden aangetekend binnen een termijn van zes weken na openbaarmaking. 
3 ACM/UIT/524822. In te zien op: https://www.acm.nl/nl/publicaties/methodiek-voor-de-
analyse-van-het-economisch-evenwicht-op-het-spoor. 
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Ik volg de verdere stappen rondom dit initiatief - waarbij er kansen zijn om 


reizigers te laten profiteren van open toegangvervoer - dan ook met interesse. 


 


Uiteraard geldt voor elke treindienst dat er capaciteit beschikbaar moet zijn op de 


infrastructuur. ProRail verdeelt op grond van de capaciteitsverdelingsregels 


onafhankelijk, non-discriminatoir en transparant de beschikbare capaciteit op het 


spoor. Omdat we nog vroeg in het proces staan, zijn over de te verkrijgen 


capaciteit voor de voorgenomen diensten van Arriva door ProRail nog geen 


uitspraken te doen. Het proces van capaciteitsverdeling vangt aan in voorjaar 


2022 als alle aanvragen voor capaciteit bij ProRail zijn ingediend.  


 


Het initiatief van Arriva is een eerste praktijkvoorbeeld van aanvullend vervoer in 


open toegang op het Hoofdrailnet. Dat geeft een kans om te leren hoe we 


reizigers laten profiteren van open toegang. Eerder is aan uw Kamer toegezegd 


om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om open toegangvervoer te 


reguleren. Dit najaar zal ik u informeren over de voortgang. Daarnaast ontvangt u 


dit najaar ook de resultaten van de marktverkenning naar het internationale open 


toegangvervoer.  


Hoogachtend, 


DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 


 


 


 


 


S.P.R.A. van Weyenberg 
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ACM: Arriva mag met drie nieuwe treindiensten rijden (incl.
2 nachttreinen)


Arriva krijgt van de ACM op basis van Europese wetgeving groen licht voor
drie nieuwe treindiensten waar de vervoerder vanaf 2023 mee wil gaan
rijden. Het gaat om wekelijkse nachttreinen tussen Groningen en Schiphol
en tussen Maastricht en Schiphol en een dienst tussen Amersfoort –
Apeldoorn – Zutphen die vijfmaal per dag moet gaan rijden.


Impact voor NS zeer minimaal
Deze diensten vallen niet onder een door de overheid gegunde


hoofdrailnetconcessie. Zulke diensten mogen op basis van Europese wetgeving


sinds 2021 als zogenoemde opentoegangsdienst worden aangeboden, mits zij


geen aanzienlijke negatieve impact hebben op een bestaande concessie. De


ACM concludeert na onderzoek dat daarvan geen sprake is: de maximale


negatieve impact op de winstmarge van de hoofdrailnetconcessie, die wordt


geëxploiteerd door de NS, is 0,03 procentpunt. Arriva mag van de ACM dus met


zijn nieuwe treindiensten gaan rijden.


Eerste keer
Het is de eerste keer dat de ACM zo’n toets uitvoert. Spoorvervoerders kunnen


sinds januari 2021 opentoegangsdiensten aanbieden. Die moeten ze wel eerst


melden bij de ACM, waarna houders van bestaande spoorconcessies en de


verleners van die concessies de gelegenheid krijgen de ACM te vragen om te


onderzoeken of er sprake is van een aanzienlijke negatieve impact op de


concessie.
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Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en


Waterstaat, de verlener van de hoofdrailnetconcessie.


Gerelateerde berichten
“Spoor niet opnieuw onderhands gunnen. NS is klaar voor


concurrentie”


Arriva wil directe trein Amersfoort – Zutphen


Arriva wil per 2023 nachttreinen van Groningen en Maastricht


naar Schiphol


Arriva zet strijd om hoofdrailnet voort (maar stelt


groeiprognose bij)


NS krijgt concessie tot 2035


Nieuwe trein van Arriva (WINK) arriveert in Nederland


Onderzoek: aanbesteding hoofdrailnet zorgt voor meer


kwaliteit en reizigers


Rechter blokkeert subsidie nachttrein (vooralsnog) niet
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1 Aanvraag en procedure  
 


1. Op 31 mei 2021 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) drie meldingen 


ontvangen van Arriva Personenvervoer Nederland B.V (hierna: Arriva) van zijn voornemen om drie 


nieuwe passagiersdiensten per spoor te exploiteren tussen Zutphen en Amersfoort 


(ACM/21/052227), Groningen en Schiphol (ACM/21/052224) en Maastricht 


en Schiphol (ACM/21/052225). 


 


2. Op 9 juni 2021 heeft de ACM het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (hierna: het ministerie 


van IenW) per brief geïnformeerd over de melding en heeft zij het ministerie van IenW erop 


gewezen dat hij uiterlijk 30 juni 2021 bij de ACM een aanvraag kan indienen tot het onderzoeken of 


de voorgenomen nieuwe passagiersdiensten het economisch evenwicht van de aan de 


Nederlandse Spoorwegen N.V. (hierna: NS) verleende concessie voor openbaar vervoer per trein 


(hierna: hoofdrailnetconcessie) in gevaar brengen.1 


 


3. Op 9 juni 2021 heeft de ACM ook mededeling van de meldingen gedaan in de Staatscourant2 en 


de volledige meldingen gepubliceerd op haar website onder Publicaties: ‘Melding nieuwe 
passagiersdienst per spoor’.3 


 


4. Op 30 juni 2021 heeft het ministerie van IenW per brief een aanvraag ingediend bij de ACM voor 


een analyse van het economisch evenwicht conform artikel 5 van Uitvoeringsverordening (EU) 


2018/1795 voor de drie gemelde nieuwe passagiersdiensten (hierna: de aanvraag).4 Het gaat 


daarbij om het economisch evenwicht van de hoofdrailnetconcessie 2015-2024.  


 


5. Op 13 juli 2021 heeft de ACM het ministerie van IenW per brief geïnformeerd dat de aanvraag naar 


het oordeel van de ACM onvoldoende is onderbouwd en dat de ACM de aanvraag daarom 


vooralsnog niet in behandeling kan nemen.5 De ACM heeft het ministerie van IenW vervolgens op 


basis van artikel 4:5, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, in de gelegenheid gesteld om 


de aanvraag binnen een termijn van vier weken aan te vullen. De ACM heeft in deze brief ook 


vermeld dat zij kan besluiten de aanvraag van het ministerie van IenW niet in behandeling te 


nemen als het ministerie van IenW de aanvraag niet tijdig aanvult. 


 


6. Op 5 augustus 2021 heeft het ministerie van IenW per brief de aanvraag aangevuld.6 


 


 


1 Brief van de ACM van 9 juni 2021. Ons kenmerk: ACM/UIT/555874. 


2 Staatscourant 2021, 29102. 


3 Zie: Melding nieuwe passagiersdienst per spoor – Arriva Personenvervoer Nederland – Zutphen - Amersfoort | 


ACM.nl; Melding nieuwe passagiersdienst per spoor – Arriva Personenvervoer Nederland – Groningen - 


Schiphol Airport | ACM.nl; en Melding nieuwe passagiersdienst per spoor – Arriva Personenvervoer Nederland 


– Maastricht - Schiphol Airport | ACM.nl 


4 Brief van het ministerie van I&W van 30 juni 2021. Ons kenmerk: ACM/IN/625889. 


5 Brief van de ACM van 13 juli 2021. Ons kenmerk: ACM/UIT/558247. 


6 Brief van het ministerie van I&W van 5 augustus 2021. Ons kenmerk: ACM/IN/639678. 
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2 Juridisch kader 
  


2.1 Het recht op toegang 
8. Richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese spoorwegruimte (hierna: de 


herschikkingsrichtlijn) bevat (onder andere) de basisregels voor de gebruiksrechten van de 


spoorweginfrastructuur. Uit artikel 10, tweede lid, van de herschikkingsrichtlijn volgt dat 


spoorwegondernemingen onder eerlijke, niet-discriminerende en transparante voorwaarden het 


recht op toegang tot de spoorinfrastructuur krijgen met het oog op de exploitatie van 


passagiersvervoer per spoor. Uit artikel 11, eerste lid, van de herschikkingsrichtlijn volgt, kort 


gezegd, dat een lidstaat deze toegang kan beperken als het bovengenoemde recht op toegang het 


economisch evenwicht van een concessie in gevaar zou brengen. Om te bepalen of het 


economisch evenwicht van een concessie in gevaar komt, wordt door de toezichthoudende 


instantie een objectieve economische analyse verricht en een besluit genomen op basis van vooraf 


bepaalde criteria. Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1795 (hierna: de Uitvoeringsverordening) stelt 


de procedures en de criteria voor de analyse van de impact op het economisch evenwicht vast.7 


 


9. In de Nederlandse wetgeving is het recht op toegang geregeld in artikel 19a, eerste lid, van de Wet 


personenvervoer 2000 (hierna: Wp2000). Dit recht op toegang wordt beperkt, conform de 


mogelijkheid die de herschikkingsrichtlijn biedt, indien de uitoefening van het toegangsrecht het 


economisch evenwicht van de betreffende concessie of concessies in gevaar zou brengen.8 


De ACM is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een objectieve economische analyse om vast te 


stellen of het economisch evenwicht in gevaar komt.9 Op 13 januari 2020 heeft de ACM hiervoor de 


‘Methodiek voor de analyse van het economisch evenwicht van een concessie voor openbaar 
personenvervoer per spoor’ gepubliceerd (hierna: de methodiek).10 


 


2.2 Procedure aanvraag analyse economisch evenwicht 
10. Op basis van artikel 4, eerste lid, van de Uitvoeringsverordening en artikel 57, vierde lid, van 


de Spoorwegwet dient een spoorwegonderneming het voornemen voor het starten van een nieuwe 


passagiersdienst te melden bij de ACM. Deze melding moet uiterlijk 18 maanden voor de aanvang 


van de dienstregeling waarvoor capaciteit wordt aangevraagd, worden gedaan. De ACM doet 


mededeling van deze melding op haar website, in de Staatscourant en aan de betrokken 


concessieverleners, de betrokken concessiehouders en het ministerie van IenW en vermeldt 


daarbij de mogelijkheid van een aanvraag voor de analyse van het economisch evenwicht en de 


termijn voor indiening van die aanvraag.11 


 


11. De ACM stelt vast of het economisch evenwicht van een of meer concessies van een 


spoorwegonderneming in gevaar komt indien een of meer betrokken concessieverleners, een of 


meer betrokken concessiehouders, het ministerie van IenW of de infrastructuurbeheerder een 


daartoe strekkende aanvraag bij de ACM heeft ingediend.12 


 
7 De grondslag hiervoor is te vinden in artikel 11, vierde lid van de herschikkingsrichtlijn. 


8 Dit volgt uit artikel 19a, tweede lid, van de Wp2000. 


9 Dit volgt uit artikel 19a, vierde lid, van de Wp2000. 


10 Op grond van artikel 14 van de Uitvoeringsverordening dient de ACM namelijk voor haar analyse een heldere, 


transparante en niet-discriminerende methodiek te hanteren en op haar website bekend te maken. 


11 Artikel 19b, eerste lid, van de Wp2000. 


12 Artikel 19b, tweede lid, van de Wp2000. 
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2.3 Aanvraag analyse economisch evenwicht 
12. Op grond van artikel 7, eerste lid, van de Uitvoeringsverordening verstrekt de entiteit die een 


analyse van het economisch evenwicht aanvraagt, de volgende informatie:  


a. de naam, het adres, de rechtsvorm en het registratienummer (indien van toepassing) van de 


entiteit die om een analyse vraagt;  


b. de contactgegevens van de persoon voor eventuele vragen;  


c. gegevens waaruit blijkt dat het economisch evenwicht van het contract door de nieuwe 


passagiersvervoerdienst per spoor in gevaar komt; en 


d. indien de aanvraag wordt ingediend door een bevoegde instantie of de spoorwegonderneming 


die het openbaredienstcontract uitvoert, een afschrift van het openbaredienstcontract. 


 


13. Het economisch evenwicht wordt geacht in gevaar te komen wanneer de nieuwe 


passagiersvervoerdienst per spoor een aanzienlijke negatieve impact zou hebben op: 


a. de rentabiliteit van de diensten die de spoorwegonderneming op grond van het 


openbaredienstcontract exploiteert (de methodiek van de ACM noemt dit de rentabiliteit voor 


de concessiehouder); 


b. de nettokosten voor de bevoegde instantie die het openbaredienstcontract heeft gegund 


(de methodiek van de ACM noemt dit de nettokosten voor de concessieverlener).13 


 


14. De ACM mag vooraf bepaalde drempels of criteria hanteren, maar niet op strikte wijze en niet 


zonder ook andere criteria mee te nemen.14 Ten aanzien van de rentabiliteit is de ACM van oordeel 


in haar methodiek, dat een afname van het interne rendement van minder dan 0,2 procentpunt in 


de regel geacht moet worden niet aanzienlijk te zijn en dat een afname van meer dan 1 


procentpunt in de regel geacht moet worden wel aanzienlijk te zijn.15 Dit heeft betrekking op de 


volledige concessie en de volledige looptijd ervan.16  


 
  


 
13 Artikel 10, eerste lid, van de Uitvoeringsverordening. 


14 Artikel 10, tweede lid, van de Uitvoeringsverordening. 


15 Randnummer 29, van de Methodiek. 


16 Artikel 10, tweede lid, van de Uitvoeringsverordening. 
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3 Beoordeling 
 


15. De ACM stelt vast dat het ministerie van IenW één van de entiteiten is die op grond van artikel 19b, 


tweede lid, van de Wp2000 een aanvraag kan indienen bij de ACM tot het doen van een analyse of 


het economisch evenwicht van een concessie in gevaar komt. Het ministerie van IenW heeft de 


aanvraag ingediend op 30 juni 2021. Dit is binnen de termijn die de ACM heeft gesteld in haar brief 


aan het ministerie van IenW. De aanvraag is daarmee tijdig ingediend. 


 


16. Het ministerie van IenW heeft in de aanvulling van zijn aanvraag op basis van gegevens de 


maximaal denkbare impact berekend van de drie nieuwe passagiersdiensten van Arriva samen op 


de rentabiliteit van de hoofdrailnetconcessie 2015-2024. Deze maximale denkbare impact betreft 


een eenvoudige, ruwe berekening van de worst case impact op deze concessie. Deze berekening 


gaat onder andere uit van een volledige bezetting17 van de drie gemelde passagiersdiensten van 


Arriva, waarbij voor alle passagiers wordt verondersteld dat zij anders (in afwezigheid van de 


nieuwe passagiersdiensten) gebruik hadden gemaakt van de treindiensten van NS. Ook wordt 


uitgegaan van een omzetderving per passagier bij NS gelijk aan de standaard tweedeklasprijs 


inclusief BTW over het hele traject van de nieuwe passagiersdienst op het hoofdrailnet. Kortom, 


voor bijvoorbeeld het traject Apeldoorn-Amersfoort wordt verondersteld dat treinen van Arriva allen 


altijd 100% bezet zijn, dat alle passagiers anders gebruik hadden gemaakt van de treindiensten 


van NS en daarvoor bij NS de standaard tweedeklasprijs van 9 euro hadden betaald. Voor al die 


passagiers zou NS dus een omzetderving hebben van 9 euro (zonder dat daarbij sprake zou zijn 


van enige kostenbesparing bij NS). Tevens is verondersteld dat NS voor de negatieve impact niet 


(deels) wordt gecompenseerd door de concessieverlener, c.q. het ministerie van IenW. Ofwel, in de 


berekening van het ministerie van IenW is er geen effect voor de concessieverlener en in de 


termen van de analyse van het economisch evenwicht zijn dan de nettokosten voor de 


concessieverlener nul.  


 


17. In werkelijkheid zal de bezetting van de treinen van Arriva aanzienlijk onder de 100% liggen, zullen 


niet alle passagiers van de nieuwe diensten van NS afkomstig zijn (de frequentere verbindingen en 


nieuwe bestemmingen zullen naar verwachting ook extra passagiers aantrekken) en is de 


omzetderving bij NS lager dan de standaard tweedeklasprijs inclusief BTW. Zo is de gemiddelde 


omzet per passagierskilometer van NS 0,14 euro per passagierskilometer (exclusief BTW),18 en 


daarmee de omzet per passagier op het traject Apeldoorn-Amersfoort (41 km) waarschijnlijk 


ongeveer 6 euro (41 x 0,14) en dus lager dan 9 euro.19 Mogelijk is er bij NS ook sprake van enige 


kostenbesparing bij lagere passagiersaantallen. De ACM is daarom van oordeel dat met deze 


veronderstellingen de berekening van het ministerie van IenW de maximaal denkbare bovengrens 


van de impact vormt. 


 


18. Het ministerie van IenW berekent de maximale cumulatieve impact van de drie nieuwe 


passagiersdiensten over de volledige looptijd van de hoofdrailnetconcessie als een verlies 


van 0,03% afgezet tegen het geïnvesteerd vermogen en 0,04% van de omzet van NS op het 


 


17 Dit betekent: alle zitplaatsen altijd 100% bezet.  


18 ACM, Vervoersmonitor, 28 januari 2021. 


19 Het verschil tussen de 9 en 6 euro zit in BTW, kortingen en een tariefstructuur met bij langere afstand 


degressieve tarieven (passagiers rijden niet alleen het traject Apeldoorn-Amersfoort maar stappen deels eerder 


in en later uit, bijvoorbeeld in Utrecht, waardoor de omzetderving lager is dan de prijs van voor het traject 


Apeldoorn-Amersfoort).  
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hoofdrailnet. Anders gesteld: de berekende maximale impact is 0,03 procentpunt van het 


gemiddelde rendement op geïnvesteerd vermogen over de volledige looptijd van de 


hoofdrailnetconcessie en 0,04 procentpunt van de gemiddelde winstmarge op omzet over de 


volledige looptijd. Gemiddeld over de volledige looptijd betekent dat het niet gaat om de effecten in 


alleen de jaren 2023 en 2024, maar dat de effecten op het rendement en de winstmarge conform 


de bepalingen van de Uitvoeringsverordening zijn gemiddeld over de volledige looptijd van 


de concessie. 


 


19. In haar methodiek heeft de ACM aangeven dat zij als maatstaf voor de rentabiliteit van de 


concessiehouder in eerste instantie kijkt naar het interne rendement voor de concessiehouder op 


de concessie (zie methodiek randnummer 26) en dat het gaat om de bestaande concessie (zie 


methodiek randnummer 32). De impact op het rendement op geïnvesteerd vermogen voor de 


concessiehouder is een goede benadering voor het interne rendement voor de concessiehouder op 


de concessie. 


 


20. De ACM hanteert als norm dat een afname van het interne rendement van minder 


dan 0,2 procentpunt in de regel geacht moet worden niet aanzienlijk te zijn en dat een afname van 


meer dan 1 procentpunt in de regel geacht moet worden wel aanzienlijk te zijn. De door het 


ministerie van IenW berekende maximale impact van 0,03 procentpunt op het rendement op 


geïnvesteerd vermogen, zit ruim onder de 0,2 procentpunt.  


 


21. Gelet op de grote afstand tussen de norm van 0,2 procentpunt van het interne rendement voor de 


concessiehouder en de berekende maximale impact op het rendement op het geïnvesteerde 


vermogen, stelt de ACM vast dat in dit geval (door de thans gemelde diensten) de 0,2 procentnorm 


niet kan worden overschreden. Er kan daarmee geen sprake zijn van een aanzienlijke impact op de 


rentabiliteit voor de concessiehouder. Een precieze schatting van de impact op het interne 


rendement (dus niet de maximaal denkbare impact) is hier daarom niet noodzakelijk of zinvol. De 


ACM komt dan ook niet toe aan een precieze schatting van de impact op het interne rendement. 


   


22. Het ministerie van IenW heeft de ACM in haar aanvulling van de aanvraag gewezen op artikel 10, 


tweede lid, van de Uitvoeringsverordening, dat bepaalt dat de ACM vooraf bepaalde drempels of 


criteria mag hanteren, maar niet op strikte wijze en niet zonder ook andere criteria mee te nemen. 


De ACM geeft invulling aan die bepaling door bij een impact op het interne rendement tussen 


de 0,2 procentpunt en 1,0 procentpunt te kijken naar de context van het concrete geval (zie 


methodiek randnummer 29). Zolang de impact van gemelde nieuwe passagiersdiensten op het 


interne rendement echter onder de 0,2 procentpunt ligt, is er naar het oordeel van de ACM in de 


regel geen sprake van een aanzienlijke negatieve impact en daarmee is op grond van artikel 10 


van de Uitvoeringsverordening geen sprake van het in gevaar komen van het economisch 


evenwicht. De ACM ziet geen zaken die in dit geval aanleiding kunnen zijn voor een afwijking van 


de regel. Dat wordt nog versterkt doordat de berekende maximale impact aanzienlijk onder de 


ondergrens van 0,2 procentpunt ligt. Het ministerie van IenW claimt ook niet dat in dit geval 


afwijkend van de regel wel sprake zou zijn van een aanzienlijke negatieve impact. Gelet op het 


voorgaande is de ACM van oordeel dat thans geen sprake is van het in gevaar komen van het 


economisch evenwicht. 


 


23. Bij het economisch evenwicht gaat het niet alleen om de impact op de rentabiliteit voor de 


concessiehouder maar ook om de impact op de nettokosten voor de concessieverlener (zie 


randnummer 13). De nettokosten voor de concessieverlener zijn de kosten minus de opbrengsten 


van de concessie voor de concessieverlener (zie methodiek, randnummer 41). De berekening van 
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het ministerie van IenW veronderstelt dat de impact op de concessiehouder niet (deels) wordt 


gecompenseerd door de concessieverlener. Als die compensatie toch plaatsvindt, dan neemt de 


impact voor de concessiehouder af en neemt de impact van de nettokosten voor de 


concessieverlener navenant toe. In het uiterste geval van volledige compensatie zou dit betekenen 


dat het negatieve effect op de rentabiliteit voor de concessiehouder wordt weggenomen en volledig 


wordt verplaatst naar een negatief effect op de nettokosten voor de concessieverlener. 


In randnummer 42 van de methodiek geeft de ACM aan dat zij de impact op de nettokosten 


beoordeelt door deze impact in eerste instantie te vergelijken met de opbrengsten uit 


reizigersvervoer (de omzet) over de volledige looptijd van de concessie. Deze impact is door het 


ministerie van IenW berekend als maximaal 0,04% van de omzet (zie randnummer 20). De ACM is 


van oordeel dat een dergelijke impact niet aanzienlijk is.  


 


24. Het ministerie van IenW heeft ook een berekening aangeleverd van de impact van de nieuwe 


passagiersdiensten per jaar. Deze neemt de ACM niet in beschouwing, omdat op grond van 


artikel 10, tweede lid, van de Uitvoeringsverordening de analyse van het economisch evenwicht 


betrekking moet hebben op de volledige looptijd van de concessie. Het ministerie van IenW wijst op 


het naar zijn mening verhullende karakter van de berekening van de impact over de volledige 


looptijd. Het is de ACM niet duidelijk waarom deze berekening verhullend zou zijn. De analyse van 


het economisch evenwicht beoogt immers een aanzienlijke negatieve impact over de volledige 


looptijd van de concessie te voorkomen. 


 


25. Gelet op het voorgaande concludeert de ACM dat er geen sprake is van een aanzienlijke impact op 


de bestaande concessie (de hoofdrailnetconcessie 2015-2024). Daarom concludeert de ACM dat 


het economisch evenwicht van de hoofdrailnetconcessie niet in gevaar komt. Arriva heeft als 


gevolg daarvan recht op toegang tot de hoofdspoorweginfrastructuur met het oog op de exploitatie 


van de drie gemelde nieuwe passagiersdiensten.  
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4  Besluit 
 


26. De ACM stelt vast dat met de drie nieuwe door Arriva gemelde passagiersdiensten per spoor het 


economisch evenwicht van de hoofdrailnetconcessie niet in gevaar komt.  


 


27. De openbare versie van dit besluit publiceert ACM op haar website. 


 


28. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop het bekend is gemaakt.20 


 


 


 


Autoriteit Consument en Markt, 


namens deze, 


 


 


 


 


Sonja Hibbert 


Teammanager Directie Telecom Vervoer en Post 


 


 


 


 


Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde 


bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, postbus 16326, 2500 BH Den 


Haag. Graag ontvangen wij uw bezwaarschrift binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is 


gemaakt. In uw bezwaarschrift kunt u de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met 


rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. 


 


 
20 Artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht. 
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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA  DEN HAAG 

Datum 16 september 2021 

Betreft Uitkomsten analyse naar het economische evenwicht op 

voorgenomen treindiensten van Arriva 

Geachte voorzitter, 

Op 29 juni heeft mijn voorganger u geïnformeerd over de drie meldingen die ACM 

heeft ontvangen van Arriva om treindiensten in open toegang te rijden op het 

Hoofdrailnet (HRN)1. Concreet is het voornemen van Arriva om per 16 december 

2022 één keer per week, in de nacht van vrijdag op zaterdag, een treindienst te 

exploiteren tussen Groningen-Schiphol en Maastricht-Schiphol. Daarnaast is het 

voornemen om buiten de vakanties vijf keer per werkdag een treindienst te 

exploiteren tussen Zutphen en Amersfoort.  

Omdat ik een onafhankelijk beeld van het effect van de gemelde treindiensten op 

het economische evenwicht van de HRN-vervoersconcessie van belang acht, heb 

ik als concessieverlener van de HRN-concessie een analyse van het economische 

evenwicht aangevraagd bij ACM. Met deze brief informeer ik u over de uitkomsten 

van deze analyse, en de consequenties die ACM daaruit trekt. ACM heeft haar 

besluit ook openbaar gemaakt2. 

De ACM concludeert dat de gemelde treindiensten geen aanzienlijke impact 

hebben op het economische evenwicht van de bestaande HRN-vervoersconcessie, 

ook niet wanneer het effect van de drie voorgenomen diensten bij elkaar opgeteld 

wordt. De rentabiliteit (winstgevendheid) van NS wordt slechts in zeer beperkte 

mate geraakt: de maximaal denkbare impact op het rendement ligt aanzienlijk 

onder de ondergrens die ACM hanteert in haar methodiek3. Ook de kosten voor 

het ministerie nemen niet toe als gevolg van deze diensten. Op basis van deze 

inhoudelijke conclusies en het besluit van ACM heeft Arriva het economische recht 

om de gemelde diensten te exploiteren. 

Open toegangvervoer kan voordelen brengen voor de reiziger, bijvoorbeeld als het 

leidt tot optimalisatie van diensten over de grenzen van de verschillende 

concessies of specifieke doelgroepen bedient. Deze kansen doen zich vooral voor 

wanneer open toegangvervoer aanvullend is op het vervoer onder een concessie. 

1 Kamerstukken II 2020/2021, 29 984, nr. 929 
2 https://www.acm.nl/nl/publicaties. Er kan door rechtstreeks belanghebbenden bezwaar 
worden aangetekend binnen een termijn van zes weken na openbaarmaking. 
3 ACM/UIT/524822. In te zien op: https://www.acm.nl/nl/publicaties/methodiek-voor-de-
analyse-van-het-economisch-evenwicht-op-het-spoor. 
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Ik volg de verdere stappen rondom dit initiatief - waarbij er kansen zijn om 

reizigers te laten profiteren van open toegangvervoer - dan ook met interesse. 

 

Uiteraard geldt voor elke treindienst dat er capaciteit beschikbaar moet zijn op de 

infrastructuur. ProRail verdeelt op grond van de capaciteitsverdelingsregels 

onafhankelijk, non-discriminatoir en transparant de beschikbare capaciteit op het 

spoor. Omdat we nog vroeg in het proces staan, zijn over de te verkrijgen 

capaciteit voor de voorgenomen diensten van Arriva door ProRail nog geen 

uitspraken te doen. Het proces van capaciteitsverdeling vangt aan in voorjaar 

2022 als alle aanvragen voor capaciteit bij ProRail zijn ingediend.  

 

Het initiatief van Arriva is een eerste praktijkvoorbeeld van aanvullend vervoer in 

open toegang op het Hoofdrailnet. Dat geeft een kans om te leren hoe we 

reizigers laten profiteren van open toegang. Eerder is aan uw Kamer toegezegd 

om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om open toegangvervoer te 

reguleren. Dit najaar zal ik u informeren over de voortgang. Daarnaast ontvangt u 

dit najaar ook de resultaten van de marktverkenning naar het internationale open 

toegangvervoer.  

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

S.P.R.A. van Weyenberg 
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acm arriva dienstregeling dienstregeling 2023

hoofdrailnet 2015-2025 (concessie)

ACM: Arriva mag met drie nieuwe treindiensten rijden (incl.
2 nachttreinen)

Arriva krijgt van de ACM op basis van Europese wetgeving groen licht voor
drie nieuwe treindiensten waar de vervoerder vanaf 2023 mee wil gaan
rijden. Het gaat om wekelijkse nachttreinen tussen Groningen en Schiphol
en tussen Maastricht en Schiphol en een dienst tussen Amersfoort –
Apeldoorn – Zutphen die vijfmaal per dag moet gaan rijden.

Impact voor NS zeer minimaal
Deze diensten vallen niet onder een door de overheid gegunde

hoofdrailnetconcessie. Zulke diensten mogen op basis van Europese wetgeving

sinds 2021 als zogenoemde opentoegangsdienst worden aangeboden, mits zij

geen aanzienlijke negatieve impact hebben op een bestaande concessie. De

ACM concludeert na onderzoek dat daarvan geen sprake is: de maximale

negatieve impact op de winstmarge van de hoofdrailnetconcessie, die wordt

geëxploiteerd door de NS, is 0,03 procentpunt. Arriva mag van de ACM dus met

zijn nieuwe treindiensten gaan rijden.

Eerste keer
Het is de eerste keer dat de ACM zo’n toets uitvoert. Spoorvervoerders kunnen

sinds januari 2021 opentoegangsdiensten aanbieden. Die moeten ze wel eerst

melden bij de ACM, waarna houders van bestaande spoorconcessies en de

verleners van die concessies de gelegenheid krijgen de ACM te vragen om te

onderzoeken of er sprake is van een aanzienlijke negatieve impact op de

concessie.
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Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en

Waterstaat, de verlener van de hoofdrailnetconcessie.

Gerelateerde berichten
“Spoor niet opnieuw onderhands gunnen. NS is klaar voor

concurrentie”

Arriva wil directe trein Amersfoort – Zutphen

Arriva wil per 2023 nachttreinen van Groningen en Maastricht

naar Schiphol

Arriva zet strijd om hoofdrailnet voort (maar stelt

groeiprognose bij)

NS krijgt concessie tot 2035

Nieuwe trein van Arriva (WINK) arriveert in Nederland

Onderzoek: aanbesteding hoofdrailnet zorgt voor meer

kwaliteit en reizigers

Rechter blokkeert subsidie nachttrein (vooralsnog) niet

Geef een antwoord
Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reactie

Boek nu je tr
Treinreizen door europa  
inclusief hotelovernachtingen en treintickets  

Nieuws Treinkaartjes Reisplanner Internationaal

Wij maken gebruik van cookies.

Lees hier onze cookieverklaring
Voorkeuren Alle cookies toestaan

https://www.treinreiziger.nl/spoor-niet-opnieuw-onderhands-gunnen-ns-is-klaar-voor-concurrentie/
https://www.treinreiziger.nl/spoor-niet-opnieuw-onderhands-gunnen-ns-is-klaar-voor-concurrentie/
https://www.treinreiziger.nl/arriva-wil-directe-trein-amersfoort-zutphen/
https://www.treinreiziger.nl/arriva-wil-directe-trein-amersfoort-zutphen/
https://www.treinreiziger.nl/arriva-wil-per-2023-nachttreinen-vanuit-groningen-en-maastricht-naar-schiphol/
https://www.treinreiziger.nl/arriva-wil-per-2023-nachttreinen-vanuit-groningen-en-maastricht-naar-schiphol/
https://www.treinreiziger.nl/arriva-zet-strijd-om-hoofdrailnet-voort-maar-stelt-groeiprognose-bij/
https://www.treinreiziger.nl/arriva-zet-strijd-om-hoofdrailnet-voort-maar-stelt-groeiprognose-bij/
https://www.treinreiziger.nl/ns-krijgt-concessie-tot-2035/
https://www.treinreiziger.nl/ns-krijgt-concessie-tot-2035/
https://www.treinreiziger.nl/nieuwe-trein-van-arriva-wink-arriveert-in-nederland/
https://www.treinreiziger.nl/nieuwe-trein-van-arriva-wink-arriveert-in-nederland/
https://www.treinreiziger.nl/onderzoek-aanbesteding-hoofdrailnet-zorgt-voor-meer-kwaliteit-en-reizigers/
https://www.treinreiziger.nl/onderzoek-aanbesteding-hoofdrailnet-zorgt-voor-meer-kwaliteit-en-reizigers/
https://www.treinreiziger.nl/rechter-blokkeert-subsidie-nachttrein-vooralsnog-niet/
https://www.treinreiziger.nl/rechter-blokkeert-subsidie-nachttrein-vooralsnog-niet/
https://www.treinreiziger.nl/
https://www.treinreiziger.nl/category/nieuws/
https://www.treinreiziger.nl/category/treinkaartjes/
https://www.treinreiziger.nl/reisplanner/
https://www.treinreiziger.nl/category/internationaal/
https://www.treinreiziger.nl/zoeken/
https://cdn.cookiecode.nl/cookie/treinreiziger.nl/nl/pdf
javascript:
javascript:


 Openbaar 
 

 
 
 
 
 

Besluit 
Besluit economisch evenwicht hoofdrailnetconcessie naar aanl
meldingen Arriva 2021 
 
Ons kenmerk : ACM/UIT/560689 
Zaaknummer : ACM/21/052227 
Datum : 1 september 2021 
 
  

eiding  

 ACM/UIT/560689 

 
M

uzenstraat 41 
w

w
w

.acm
.nl 

 
2511 W

B  D
en H

aag 
070 722 20 00 

http://www.acm.nl/


Autoriteit Consument en Markt Openbaar 

Zaaknr. ACM/21/052227 / Documentnr. ACM/UIT/560689 

 

2/8 

1 Aanvraag en procedure  
 

1. Op 31 mei 2021 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) drie meldingen 

ontvangen van Arriva Personenvervoer Nederland B.V (hierna: Arriva) van zijn voornemen om drie 

nieuwe passagiersdiensten per spoor te exploiteren tussen Zutphen en Amersfoort 

(ACM/21/052227), Groningen en Schiphol (ACM/21/052224) en Maastricht 

en Schiphol (ACM/21/052225). 

 

2. Op 9 juni 2021 heeft de ACM het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (hierna: het ministerie 

van IenW) per brief geïnformeerd over de melding en heeft zij het ministerie van IenW erop 

gewezen dat hij uiterlijk 30 juni 2021 bij de ACM een aanvraag kan indienen tot het onderzoeken of 

de voorgenomen nieuwe passagiersdiensten het economisch evenwicht van de aan de 

Nederlandse Spoorwegen N.V. (hierna: NS) verleende concessie voor openbaar vervoer per trein 

(hierna: hoofdrailnetconcessie) in gevaar brengen.1 

 

3. Op 9 juni 2021 heeft de ACM ook mededeling van de meldingen gedaan in de Staatscourant2 en 

de volledige meldingen gepubliceerd op haar website onder Publicaties: ‘Melding nieuwe 
passagiersdienst per spoor’.3 

 

4. Op 30 juni 2021 heeft het ministerie van IenW per brief een aanvraag ingediend bij de ACM voor 

een analyse van het economisch evenwicht conform artikel 5 van Uitvoeringsverordening (EU) 

2018/1795 voor de drie gemelde nieuwe passagiersdiensten (hierna: de aanvraag).4 Het gaat 

daarbij om het economisch evenwicht van de hoofdrailnetconcessie 2015-2024.  

 

5. Op 13 juli 2021 heeft de ACM het ministerie van IenW per brief geïnformeerd dat de aanvraag naar 

het oordeel van de ACM onvoldoende is onderbouwd en dat de ACM de aanvraag daarom 

vooralsnog niet in behandeling kan nemen.5 De ACM heeft het ministerie van IenW vervolgens op 

basis van artikel 4:5, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, in de gelegenheid gesteld om 

de aanvraag binnen een termijn van vier weken aan te vullen. De ACM heeft in deze brief ook 

vermeld dat zij kan besluiten de aanvraag van het ministerie van IenW niet in behandeling te 

nemen als het ministerie van IenW de aanvraag niet tijdig aanvult. 

 

6. Op 5 augustus 2021 heeft het ministerie van IenW per brief de aanvraag aangevuld.6 

 

 

1 Brief van de ACM van 9 juni 2021. Ons kenmerk: ACM/UIT/555874. 

2 Staatscourant 2021, 29102. 

3 Zie: Melding nieuwe passagiersdienst per spoor – Arriva Personenvervoer Nederland – Zutphen - Amersfoort | 

ACM.nl; Melding nieuwe passagiersdienst per spoor – Arriva Personenvervoer Nederland – Groningen - 

Schiphol Airport | ACM.nl; en Melding nieuwe passagiersdienst per spoor – Arriva Personenvervoer Nederland 

– Maastricht - Schiphol Airport | ACM.nl 

4 Brief van het ministerie van I&W van 30 juni 2021. Ons kenmerk: ACM/IN/625889. 

5 Brief van de ACM van 13 juli 2021. Ons kenmerk: ACM/UIT/558247. 

6 Brief van het ministerie van I&W van 5 augustus 2021. Ons kenmerk: ACM/IN/639678. 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/melding-nieuwe-passagiersdienst-spoor-arriva-personenvervoer-nederland-zutphen-amersfoort
https://www.acm.nl/nl/publicaties/melding-nieuwe-passagiersdienst-spoor-arriva-personenvervoer-nederland-zutphen-amersfoort
https://www.acm.nl/nl/publicaties/melding-nieuwe-passagiersdienst-spoor-arriva-personenvervoer-nederland-groningen-schiphol-airport
https://www.acm.nl/nl/publicaties/melding-nieuwe-passagiersdienst-spoor-arriva-personenvervoer-nederland-groningen-schiphol-airport
https://www.acm.nl/nl/publicaties/melding-nieuwe-passagiersdienst-spoor-arriva-personenvervoer-nederland-maastricht-schiphol-airport
https://www.acm.nl/nl/publicaties/melding-nieuwe-passagiersdienst-spoor-arriva-personenvervoer-nederland-maastricht-schiphol-airport
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2 Juridisch kader 
  

2.1 Het recht op toegang 
8. Richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese spoorwegruimte (hierna: de 

herschikkingsrichtlijn) bevat (onder andere) de basisregels voor de gebruiksrechten van de 

spoorweginfrastructuur. Uit artikel 10, tweede lid, van de herschikkingsrichtlijn volgt dat 

spoorwegondernemingen onder eerlijke, niet-discriminerende en transparante voorwaarden het 

recht op toegang tot de spoorinfrastructuur krijgen met het oog op de exploitatie van 

passagiersvervoer per spoor. Uit artikel 11, eerste lid, van de herschikkingsrichtlijn volgt, kort 

gezegd, dat een lidstaat deze toegang kan beperken als het bovengenoemde recht op toegang het 

economisch evenwicht van een concessie in gevaar zou brengen. Om te bepalen of het 

economisch evenwicht van een concessie in gevaar komt, wordt door de toezichthoudende 

instantie een objectieve economische analyse verricht en een besluit genomen op basis van vooraf 

bepaalde criteria. Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1795 (hierna: de Uitvoeringsverordening) stelt 

de procedures en de criteria voor de analyse van de impact op het economisch evenwicht vast.7 

 

9. In de Nederlandse wetgeving is het recht op toegang geregeld in artikel 19a, eerste lid, van de Wet 

personenvervoer 2000 (hierna: Wp2000). Dit recht op toegang wordt beperkt, conform de 

mogelijkheid die de herschikkingsrichtlijn biedt, indien de uitoefening van het toegangsrecht het 

economisch evenwicht van de betreffende concessie of concessies in gevaar zou brengen.8 

De ACM is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een objectieve economische analyse om vast te 

stellen of het economisch evenwicht in gevaar komt.9 Op 13 januari 2020 heeft de ACM hiervoor de 

‘Methodiek voor de analyse van het economisch evenwicht van een concessie voor openbaar 
personenvervoer per spoor’ gepubliceerd (hierna: de methodiek).10 

 

2.2 Procedure aanvraag analyse economisch evenwicht 
10. Op basis van artikel 4, eerste lid, van de Uitvoeringsverordening en artikel 57, vierde lid, van 

de Spoorwegwet dient een spoorwegonderneming het voornemen voor het starten van een nieuwe 

passagiersdienst te melden bij de ACM. Deze melding moet uiterlijk 18 maanden voor de aanvang 

van de dienstregeling waarvoor capaciteit wordt aangevraagd, worden gedaan. De ACM doet 

mededeling van deze melding op haar website, in de Staatscourant en aan de betrokken 

concessieverleners, de betrokken concessiehouders en het ministerie van IenW en vermeldt 

daarbij de mogelijkheid van een aanvraag voor de analyse van het economisch evenwicht en de 

termijn voor indiening van die aanvraag.11 

 

11. De ACM stelt vast of het economisch evenwicht van een of meer concessies van een 

spoorwegonderneming in gevaar komt indien een of meer betrokken concessieverleners, een of 

meer betrokken concessiehouders, het ministerie van IenW of de infrastructuurbeheerder een 

daartoe strekkende aanvraag bij de ACM heeft ingediend.12 

 
7 De grondslag hiervoor is te vinden in artikel 11, vierde lid van de herschikkingsrichtlijn. 

8 Dit volgt uit artikel 19a, tweede lid, van de Wp2000. 

9 Dit volgt uit artikel 19a, vierde lid, van de Wp2000. 

10 Op grond van artikel 14 van de Uitvoeringsverordening dient de ACM namelijk voor haar analyse een heldere, 

transparante en niet-discriminerende methodiek te hanteren en op haar website bekend te maken. 

11 Artikel 19b, eerste lid, van de Wp2000. 

12 Artikel 19b, tweede lid, van de Wp2000. 
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2.3 Aanvraag analyse economisch evenwicht 
12. Op grond van artikel 7, eerste lid, van de Uitvoeringsverordening verstrekt de entiteit die een 

analyse van het economisch evenwicht aanvraagt, de volgende informatie:  

a. de naam, het adres, de rechtsvorm en het registratienummer (indien van toepassing) van de 

entiteit die om een analyse vraagt;  

b. de contactgegevens van de persoon voor eventuele vragen;  

c. gegevens waaruit blijkt dat het economisch evenwicht van het contract door de nieuwe 

passagiersvervoerdienst per spoor in gevaar komt; en 

d. indien de aanvraag wordt ingediend door een bevoegde instantie of de spoorwegonderneming 

die het openbaredienstcontract uitvoert, een afschrift van het openbaredienstcontract. 

 

13. Het economisch evenwicht wordt geacht in gevaar te komen wanneer de nieuwe 

passagiersvervoerdienst per spoor een aanzienlijke negatieve impact zou hebben op: 

a. de rentabiliteit van de diensten die de spoorwegonderneming op grond van het 

openbaredienstcontract exploiteert (de methodiek van de ACM noemt dit de rentabiliteit voor 

de concessiehouder); 

b. de nettokosten voor de bevoegde instantie die het openbaredienstcontract heeft gegund 

(de methodiek van de ACM noemt dit de nettokosten voor de concessieverlener).13 

 

14. De ACM mag vooraf bepaalde drempels of criteria hanteren, maar niet op strikte wijze en niet 

zonder ook andere criteria mee te nemen.14 Ten aanzien van de rentabiliteit is de ACM van oordeel 

in haar methodiek, dat een afname van het interne rendement van minder dan 0,2 procentpunt in 

de regel geacht moet worden niet aanzienlijk te zijn en dat een afname van meer dan 1 

procentpunt in de regel geacht moet worden wel aanzienlijk te zijn.15 Dit heeft betrekking op de 

volledige concessie en de volledige looptijd ervan.16  

 
  

 
13 Artikel 10, eerste lid, van de Uitvoeringsverordening. 

14 Artikel 10, tweede lid, van de Uitvoeringsverordening. 

15 Randnummer 29, van de Methodiek. 

16 Artikel 10, tweede lid, van de Uitvoeringsverordening. 
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3 Beoordeling 
 

15. De ACM stelt vast dat het ministerie van IenW één van de entiteiten is die op grond van artikel 19b, 

tweede lid, van de Wp2000 een aanvraag kan indienen bij de ACM tot het doen van een analyse of 

het economisch evenwicht van een concessie in gevaar komt. Het ministerie van IenW heeft de 

aanvraag ingediend op 30 juni 2021. Dit is binnen de termijn die de ACM heeft gesteld in haar brief 

aan het ministerie van IenW. De aanvraag is daarmee tijdig ingediend. 

 

16. Het ministerie van IenW heeft in de aanvulling van zijn aanvraag op basis van gegevens de 

maximaal denkbare impact berekend van de drie nieuwe passagiersdiensten van Arriva samen op 

de rentabiliteit van de hoofdrailnetconcessie 2015-2024. Deze maximale denkbare impact betreft 

een eenvoudige, ruwe berekening van de worst case impact op deze concessie. Deze berekening 

gaat onder andere uit van een volledige bezetting17 van de drie gemelde passagiersdiensten van 

Arriva, waarbij voor alle passagiers wordt verondersteld dat zij anders (in afwezigheid van de 

nieuwe passagiersdiensten) gebruik hadden gemaakt van de treindiensten van NS. Ook wordt 

uitgegaan van een omzetderving per passagier bij NS gelijk aan de standaard tweedeklasprijs 

inclusief BTW over het hele traject van de nieuwe passagiersdienst op het hoofdrailnet. Kortom, 

voor bijvoorbeeld het traject Apeldoorn-Amersfoort wordt verondersteld dat treinen van Arriva allen 

altijd 100% bezet zijn, dat alle passagiers anders gebruik hadden gemaakt van de treindiensten 

van NS en daarvoor bij NS de standaard tweedeklasprijs van 9 euro hadden betaald. Voor al die 

passagiers zou NS dus een omzetderving hebben van 9 euro (zonder dat daarbij sprake zou zijn 

van enige kostenbesparing bij NS). Tevens is verondersteld dat NS voor de negatieve impact niet 

(deels) wordt gecompenseerd door de concessieverlener, c.q. het ministerie van IenW. Ofwel, in de 

berekening van het ministerie van IenW is er geen effect voor de concessieverlener en in de 

termen van de analyse van het economisch evenwicht zijn dan de nettokosten voor de 

concessieverlener nul.  

 

17. In werkelijkheid zal de bezetting van de treinen van Arriva aanzienlijk onder de 100% liggen, zullen 

niet alle passagiers van de nieuwe diensten van NS afkomstig zijn (de frequentere verbindingen en 

nieuwe bestemmingen zullen naar verwachting ook extra passagiers aantrekken) en is de 

omzetderving bij NS lager dan de standaard tweedeklasprijs inclusief BTW. Zo is de gemiddelde 

omzet per passagierskilometer van NS 0,14 euro per passagierskilometer (exclusief BTW),18 en 

daarmee de omzet per passagier op het traject Apeldoorn-Amersfoort (41 km) waarschijnlijk 

ongeveer 6 euro (41 x 0,14) en dus lager dan 9 euro.19 Mogelijk is er bij NS ook sprake van enige 

kostenbesparing bij lagere passagiersaantallen. De ACM is daarom van oordeel dat met deze 

veronderstellingen de berekening van het ministerie van IenW de maximaal denkbare bovengrens 

van de impact vormt. 

 

18. Het ministerie van IenW berekent de maximale cumulatieve impact van de drie nieuwe 

passagiersdiensten over de volledige looptijd van de hoofdrailnetconcessie als een verlies 

van 0,03% afgezet tegen het geïnvesteerd vermogen en 0,04% van de omzet van NS op het 

 

17 Dit betekent: alle zitplaatsen altijd 100% bezet.  

18 ACM, Vervoersmonitor, 28 januari 2021. 

19 Het verschil tussen de 9 en 6 euro zit in BTW, kortingen en een tariefstructuur met bij langere afstand 

degressieve tarieven (passagiers rijden niet alleen het traject Apeldoorn-Amersfoort maar stappen deels eerder 

in en later uit, bijvoorbeeld in Utrecht, waardoor de omzetderving lager is dan de prijs van voor het traject 

Apeldoorn-Amersfoort).  
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hoofdrailnet. Anders gesteld: de berekende maximale impact is 0,03 procentpunt van het 

gemiddelde rendement op geïnvesteerd vermogen over de volledige looptijd van de 

hoofdrailnetconcessie en 0,04 procentpunt van de gemiddelde winstmarge op omzet over de 

volledige looptijd. Gemiddeld over de volledige looptijd betekent dat het niet gaat om de effecten in 

alleen de jaren 2023 en 2024, maar dat de effecten op het rendement en de winstmarge conform 

de bepalingen van de Uitvoeringsverordening zijn gemiddeld over de volledige looptijd van 

de concessie. 

 

19. In haar methodiek heeft de ACM aangeven dat zij als maatstaf voor de rentabiliteit van de 

concessiehouder in eerste instantie kijkt naar het interne rendement voor de concessiehouder op 

de concessie (zie methodiek randnummer 26) en dat het gaat om de bestaande concessie (zie 

methodiek randnummer 32). De impact op het rendement op geïnvesteerd vermogen voor de 

concessiehouder is een goede benadering voor het interne rendement voor de concessiehouder op 

de concessie. 

 

20. De ACM hanteert als norm dat een afname van het interne rendement van minder 

dan 0,2 procentpunt in de regel geacht moet worden niet aanzienlijk te zijn en dat een afname van 

meer dan 1 procentpunt in de regel geacht moet worden wel aanzienlijk te zijn. De door het 

ministerie van IenW berekende maximale impact van 0,03 procentpunt op het rendement op 

geïnvesteerd vermogen, zit ruim onder de 0,2 procentpunt.  

 

21. Gelet op de grote afstand tussen de norm van 0,2 procentpunt van het interne rendement voor de 

concessiehouder en de berekende maximale impact op het rendement op het geïnvesteerde 

vermogen, stelt de ACM vast dat in dit geval (door de thans gemelde diensten) de 0,2 procentnorm 

niet kan worden overschreden. Er kan daarmee geen sprake zijn van een aanzienlijke impact op de 

rentabiliteit voor de concessiehouder. Een precieze schatting van de impact op het interne 

rendement (dus niet de maximaal denkbare impact) is hier daarom niet noodzakelijk of zinvol. De 

ACM komt dan ook niet toe aan een precieze schatting van de impact op het interne rendement. 

   

22. Het ministerie van IenW heeft de ACM in haar aanvulling van de aanvraag gewezen op artikel 10, 

tweede lid, van de Uitvoeringsverordening, dat bepaalt dat de ACM vooraf bepaalde drempels of 

criteria mag hanteren, maar niet op strikte wijze en niet zonder ook andere criteria mee te nemen. 

De ACM geeft invulling aan die bepaling door bij een impact op het interne rendement tussen 

de 0,2 procentpunt en 1,0 procentpunt te kijken naar de context van het concrete geval (zie 

methodiek randnummer 29). Zolang de impact van gemelde nieuwe passagiersdiensten op het 

interne rendement echter onder de 0,2 procentpunt ligt, is er naar het oordeel van de ACM in de 

regel geen sprake van een aanzienlijke negatieve impact en daarmee is op grond van artikel 10 

van de Uitvoeringsverordening geen sprake van het in gevaar komen van het economisch 

evenwicht. De ACM ziet geen zaken die in dit geval aanleiding kunnen zijn voor een afwijking van 

de regel. Dat wordt nog versterkt doordat de berekende maximale impact aanzienlijk onder de 

ondergrens van 0,2 procentpunt ligt. Het ministerie van IenW claimt ook niet dat in dit geval 

afwijkend van de regel wel sprake zou zijn van een aanzienlijke negatieve impact. Gelet op het 

voorgaande is de ACM van oordeel dat thans geen sprake is van het in gevaar komen van het 

economisch evenwicht. 

 

23. Bij het economisch evenwicht gaat het niet alleen om de impact op de rentabiliteit voor de 

concessiehouder maar ook om de impact op de nettokosten voor de concessieverlener (zie 

randnummer 13). De nettokosten voor de concessieverlener zijn de kosten minus de opbrengsten 

van de concessie voor de concessieverlener (zie methodiek, randnummer 41). De berekening van 
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het ministerie van IenW veronderstelt dat de impact op de concessiehouder niet (deels) wordt 

gecompenseerd door de concessieverlener. Als die compensatie toch plaatsvindt, dan neemt de 

impact voor de concessiehouder af en neemt de impact van de nettokosten voor de 

concessieverlener navenant toe. In het uiterste geval van volledige compensatie zou dit betekenen 

dat het negatieve effect op de rentabiliteit voor de concessiehouder wordt weggenomen en volledig 

wordt verplaatst naar een negatief effect op de nettokosten voor de concessieverlener. 

In randnummer 42 van de methodiek geeft de ACM aan dat zij de impact op de nettokosten 

beoordeelt door deze impact in eerste instantie te vergelijken met de opbrengsten uit 

reizigersvervoer (de omzet) over de volledige looptijd van de concessie. Deze impact is door het 

ministerie van IenW berekend als maximaal 0,04% van de omzet (zie randnummer 20). De ACM is 

van oordeel dat een dergelijke impact niet aanzienlijk is.  

 

24. Het ministerie van IenW heeft ook een berekening aangeleverd van de impact van de nieuwe 

passagiersdiensten per jaar. Deze neemt de ACM niet in beschouwing, omdat op grond van 

artikel 10, tweede lid, van de Uitvoeringsverordening de analyse van het economisch evenwicht 

betrekking moet hebben op de volledige looptijd van de concessie. Het ministerie van IenW wijst op 

het naar zijn mening verhullende karakter van de berekening van de impact over de volledige 

looptijd. Het is de ACM niet duidelijk waarom deze berekening verhullend zou zijn. De analyse van 

het economisch evenwicht beoogt immers een aanzienlijke negatieve impact over de volledige 

looptijd van de concessie te voorkomen. 

 

25. Gelet op het voorgaande concludeert de ACM dat er geen sprake is van een aanzienlijke impact op 

de bestaande concessie (de hoofdrailnetconcessie 2015-2024). Daarom concludeert de ACM dat 

het economisch evenwicht van de hoofdrailnetconcessie niet in gevaar komt. Arriva heeft als 

gevolg daarvan recht op toegang tot de hoofdspoorweginfrastructuur met het oog op de exploitatie 

van de drie gemelde nieuwe passagiersdiensten.  
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4  Besluit 
 

26. De ACM stelt vast dat met de drie nieuwe door Arriva gemelde passagiersdiensten per spoor het 

economisch evenwicht van de hoofdrailnetconcessie niet in gevaar komt.  

 

27. De openbare versie van dit besluit publiceert ACM op haar website. 

 

28. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop het bekend is gemaakt.20 

 

 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze, 

 

 

 

 

Sonja Hibbert 

Teammanager Directie Telecom Vervoer en Post 

 

 

 

 

Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde 

bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, postbus 16326, 2500 BH Den 

Haag. Graag ontvangen wij uw bezwaarschrift binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is 

gemaakt. In uw bezwaarschrift kunt u de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met 

rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. 

 

 
20 Artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht. 




