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Geachte leden van de Staten en gemeenteraden, 

Dit zijn voor u belangrijk documenten om erachter te komen waar volgens de NS en
Prorail de knelpunten liggen in de nationale verbindingen. Zodat u zelf ook nog in de
gelegenheid komt om uw partijgenoten in de tweede kamer aan te spreken. 

Maar wat betekenen deze rapportages voor de regio Noordoost-Nederland? Waar zal op
ingezet moeten worden? 

Met vriendelijke groet, 

Frank Menger
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De voorzitter van de Tweede Kamer 


der Staten-Generaal 


Binnenhof 4 


2513 AA DEN HAAG 


  


Datum 16 oktober 2020 


Betreft Halfjaarverantwoording 2020 NS en ProRail en 


uitvoering amendement ‘betere internetverbinding in de 


trein’ (leden Amhaouch en van der Graaf) 


  


 


 


Geachte voorzitter,  


 


Met deze brief stuur ik u de halfjaarrapportages van NS en ProRail toe. Hiermee 


informeer ik uw Kamer over hun prestaties in de eerste helft van 2020. Tevens 


informeer ik uw Kamer met deze brief over de uitkomsten van het onderzoek dat 


ik heb uitgevoerd naar aanleiding van het amendement van de leden Amhaouch 


en Van Der Graaf1 over een betere internetverbinding in de trein. 


 


Halfjaarrapportages NS en ProRail  


Conform de concessie-afspraken hebben NS en ProRail mij geïnformeerd over hun 


prestaties over de eerste helft van 2020. In de halfjaarrapportages geven NS en 


ProRail een tussentijds beeld van de uitvoering van het vervoer- en het 


beheerplan voor 2020, en van hun operationele prestaties. Een formeel oordeel 


over de prestaties vorm ik zoals gebruikelijk pas naar aanleiding van de 


jaarverantwoordingen van NS en ProRail, als de prestaties over het hele jaar 


bekend zijn.  


 


Het eerste halfjaar van 2020 heeft zich voor NS en ProRail in belangrijke mate 


gekenmerkt door de uitbraak en gevolgen van het Coronavirus. NS en ProRail 


hebben in deze periode, tezamen met andere sectorpartijen, aannemers, 


reizigersorganisaties en decentrale overheden, een belangrijke bijdrage geleverd 


aan het betrouwbaar en op veilige wijze in beweging houden van reizigers in vitale 


beroepen én van goederen op het spoor. Ik ben de conducteurs, machinisten, 


service-medewerkers, treindienstleiders, incidentbestrijders en alle andere 


medewerkers van NS en ProRail erkentelijk voor hun inzet onder uitdagende 


omstandigheden in deze bijzondere tijd.  


 


Het uitvoeren van de (verstevigde) basisdienstregeling, waarover ik uw Kamer op 


17 maart jl.2 heb geïnformeerd, heeft verregaande gevolgen gehad voor de 


dienstverlening, operatie en bedrijfsvoering van zowel ProRail als NS. Zo reisden 


in de eerste helft van dit jaar flink minder reizigers met het openbaar vervoer, en 


heeft de aandacht van NS en ProRail gelegen op het waarborgen van de 


continuïteit en veiligheid van het spoorvervoer. Zoals ik ook eerder aan uw Kamer 


                                                
1 Kamerstukken II, vergaderjaar 2019-2020, 35 300 A, nr. 9 
2 Kamerstukken II, vergaderjaar 2019-2020, 29 984 en 25 295, nr. 891 
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heb gemeld3 bespreek ik met NS en ProRail hoe ik omga met niet nagekomen 


verplichtingen die aantoonbaar het gevolg zijn van COVID-19 en/of het handelen 


in de geest van het OV-protocol. Dat doe ik in het voorjaar 2021 wanneer het 


beeld over heel 2020 beschikbaar is. Het waarderen van de prestaties van NS en 


ProRail op basis van de prestatie-indicatoren is lastig gegeven de bijzondere 


omstandigheden. Ik neem dat uiteraard mee in mijn waardering en ga daar 


pragmatisch mee om. 


 


Prestaties NS  


De prestatie-indicatoren zoals deze zijn vastgelegd in de vervoerconcessie, en de 


hierop overeengekomen bodemwaarden, zijn gebaseerd op de reguliere 


bedrijfsvoering en reizigersaantallen. De prestaties van NS over het eerste halfjaar 


van 2020 zijn onder afwijkende omstandigheden tot stand gekomen. In de context 


van de coronamaatregelen, sterk afgenomen reizigersaantallen en een afwijkende 


dienstregeling, zijn de prestatie-indicatoren over de eerste helft van 2020 dan ook 


niet te vergelijken met andere jaren. Een voorbeeld hiervan is de prestatie-


indicator Zitplaatskans in de spits HRN. Deze betrof in het tweede kwartaal van 


2020 100% als gevolg van de sterk afgenomen reizigersaantallen in combinatie 


met het rijden met voldoende capaciteit om veilig vervoer voor vitale beroepen en 


de 1,5 meter maatregelen mogelijk te maken.  


 


Tegen deze achtergrond blijkt dat NS in het eerste halfjaar op alle prestatie- 


indicatoren waarvoor cijfers beschikbaar zijn boven de bodemwaarde heeft 


gepresteerd. Ook op de gezamenlijke prestatie-indicatoren met ProRail m.b.t. 


reizigerspunctualiteit is de score over het eerste halfjaar van 2020 hoog. 


Gemiddeld was 92,8% van de reizigers in de eerste zes maanden van 2020 op tijd 


op hun bestemming.  


 


Zoals ik op 12 mei4 en op 21 september jl.5 aan uw Kamer heb gemeld is het niet 


mogelijk om enquêtes in de trein af te nemen voor het meten van de 


klanttevredenheid van de reiziger. Als gevolg daarvan bevat de 


halfjaarverantwoording van NS geen cijfers hiervan voor de prestatie-indicatoren 


Algemeen klantoordeel, Algemeen klantoordeel HSL Zuid diensten, Klantoordeel 


sociale veiligheid in de trein en op het station en Informatie bij ontregelingen in de 


trein en op het station.   


 


Prestaties ProRail 


ProRail geeft aan dat tijdens Corona het spoorsysteem robuust is blijven draaien, 


werkzaamheden al dan niet versneld zijn uitgevoerd en de impact op de dagelijkse 


uitvoering beheersbaar is gebleven. Tijdens de basisdienstregeling waren de 


prestaties niet vergelijkbaar met eerdere jaren wanneer een uitgedunde 


dienstregeling werd gereden. Normaliter wordt een landelijk uitgedunde 


dienstregeling bijvoorbeeld ingezet bij extreme weersomstandigheden, waarbij 


veel reizigers gebruik maken van het spoorsysteem. Daar was nu geen sprake 


van. Er hebben deze periode minder storingen plaatsgevonden, die op hun beurt 


minder invloed op de dienstregeling - en daarmee op de passagiers - hadden. Ook 


leidden de lage reizigersaantallen tot en met juli tot betere prestaties ten aanzien 


van punctualiteit, omdat er geen negatief effect van reizigersdrukte optrad tijdens 


het halteren. 


 


                                                
3 Kamerstukken II, vergaderjaar 2019-2020, 29 984, nr. 893 
4 Kamerstukken II, vergaderjaar 2019-2020, 23 645, nr. 716  
5 Kamerstukken II, vergaderjaar 2019-2020, 29 984, nr. 902 
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Op alle prestatie-indicatoren waarvoor cijfers beschikbaar zijn6 scoort ProRail in de 


eerste helft van 2020 boven de bodemwaarden7 en zijn de prestaties nagenoeg 


gelijk aan de prestaties in dezelfde periode vorig jaar. Op de prestatie-indicatoren 


Transitotijd goederen (2019: 3,5%; 2020: 3,2%) en Impactvolle storingen op de 


infra (2019: 211; 2020: 176) heeft ProRail beter gepresteerd.  


 


Met de in 2011 ontwikkelde Veiligheidsladder meet ProRail de veiligheidscultuur bij 


opdrachtnemers en de eigen organisatie. Deze bestaat uit 5 treden, waarvan 5 de 


hoogste is. ProRail beschouwt trede 4 als het minimaal gewenste niveau en laat 


elk jaar een externe partij een audit uitvoeren hierop. In de 


Halfjaarverantwoording geeft ProRail aan te zijn teruggezakt op de 


veiligheidsladder van trede 4 naar trede 3. Dit blijkt uit een externe audit die is 


uitgevoerd door Kiwa. In deze audit staat dat veiligheid breder en meer 


inhoudelijk op de agenda moet komen te staan, en dat op dit moment 


bijvoorbeeld voldoende betrokkenheid vanuit de lijn op veiligheid mist. Om weer 


op trede 4 uit te komen formuleert ProRail een veiligheidsstrategie en verbetert zij 


de veiligheidscommunicatie door middel van een interne campagne. Dit is van 


belang omdat een goede veiligheidscultuur in brede zin bijdraagt aan de 


verbetering van de veiligheid op en rond het spoor. Ik constateer dat ProRail dit 


inmiddels serieus heeft opgepakt en moedig ProRail aan om de positie op de 


veiligheidsladder weer naar trede 4 te brengen en te streven naar continue 


verbetering.  


 


In de halfjaarrapportage schetst ProRail de problematiek op de Havenspoorlijn en 


de – mede als gevolg daarvan – achterblijvende dienstverlening aan 


spoorgoederenvervoerders. In de Stuurgroep ‘Infra op Orde’ pakt ProRail de 


problematiek in goede samenspraak met vervoerders en het Havenbedrijf 


Rotterdam aan. De achterliggende oorzaken zijn onderzocht door een 


onafhankelijk bureau. In een separate brief heb ik u over de voortgang en de 


bevindingen van dit bureau geïnformeerd. 


 


Daarnaast werkt ProRail onverminderd door aan een nieuwe werkwijze voor het 


optimaliseren tussen de noodzakelijke werkzaamheden voor een betrouwbaar 


spoor, de kosten en de hinder daarvan in het programma Toekomstbestendig 


werken aan het spoor (TWAS).  


 


Internet in de trein  


Op verzoek van de Kamer bent u per brief van 6 februari 20208 geïnformeerd over 


de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het amendement van de leden 


Amhaouch en Van Der Graaf1 over een betere internetverbinding in de trein. In 


mijn brief van 19 juni 20209 bent u geïnformeerd over het starten van de 


inventarisatie van innovatieve ideeën voor een betere internetverbinding. Deze is 


inmiddels afgerond. In de bijlage is het rapport opgenomen. 


 


Uit het rapport blijkt dat de dekkingsgraad voor het internet in Nederland tot één 


van de beste ter wereld behoort, ook in de trein. Er zijn echter factoren die een 


goede ontvangst in de trein soms belemmeren. Deze factoren zijn in het rapport 


                                                
6 De prestatie-indicatoren Klantoordeel reizigersvervoerders en Klantoordeel 
goederenvervoerders worden een keer per jaar gepubliceerd, in de jaarverantwoording. 
7 Toelichting Bodemwaarde: Waarde voor het jaarlijks minimaal te realiseren prestatieniveau 
op een prestatie-indicator. In het geval van de prestatie-indicatoren ‘Impactvolle storingen 
op de infra’ en ‘Transitotijd goederenvervoer’ geldt een maximum.  
8 Kamerstukken II, vergaderjaar 2019-2020, 35 300 A, nr. 74  
9 Kamerstukken II, vergaderjaar 2019-2020, 35 300 A, nr. 95 
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geïdentificeerd en waar mogelijk van een oplossing voorzien. Veelal zijn deze 


oplossingen een kostbare zaak. Een aantal verbeteringen wordt overigens al 


uitgevoerd. Zo worden diverse spoortunnels stapsgewijs voorzien van een mobiele 


publieke dekking en houden vervoerders bij de aanschaf van nieuw materieel 


rekening met de laatste innovatieve ontwikkelingen.  


 


Alle betrokken en verantwoordelijke partijen hebben enthousiast meegewerkt aan 


het onderzoek en ik verwacht dat zij dit ook aan het vervolg hierop zullen doen. 


Op basis van de aanbevelingen uit het rapport, zal ik samen met hen een plan 


opstellen om de gelden van het amendement zo goed mogelijk ten goede te laten 


komen aan beter internet in de trein. 


 


Tot slot  


Zoals ik ook heb aangegeven in mijn brief van 21 september jl. is de binnenlandse 


dienstregeling van NS inmiddels weer hetzelfde als voor het begin van de 


coronacrisis en is de volledige zitplaatscapaciteit weer beschikbaar.  


Evengoed zal de situatie ook in de tweede helft van het jaar afwijkend blijven 


doordat de coronamaatregelen van kracht blijven en het aantal reizigers nog 


achterblijft ten opzichte van 2019. Sinds 2 oktober geldt het dringende advies 


voor alle mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in 


publiek toegankelijke binnenruimtes, waaronder ook de stations en perrons.  


Op 13 oktober is uw Kamer geïnformeerd10 over het voornemen dit advies zo snel 


mogelijk om te zetten naar een wettelijke verplichting. Ik ben met de OV partijen 


in gesprek over welke aanpassingen nodig zijn in het OV-protocol ‘Samen 


verantwoord blijven reizen in het openbaar vervoer’, waarvan de laatste versie 


altijd te vinden is op de website van de Rijksoverheid.   


 


Aan de hand van de jaarverantwoordingen zal in het voorjaar van 2021 duidelijk 


worden wat de impact van COVID-19 of het handelen in de geest van het OV-


protocol op de prestaties van NS en ProRail is geweest. Die impact maakt het 


beoordelen van prestaties lastig. Uiteraard zal ik er rekening mee houden en hier 


pragmatisch mee omgaan. NS en ProRail vraag ik te blijven rapporteren op 


dezelfde transparante wijze.  


 


Hoogachtend, 


 


DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 


 


 


 


 


S. van Veldhoven - Van der Meer 


                                                
10 Kamerstukken II, vergaderjaar 2019-2020, 25 295, nr. 656 
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Geachte voorzitter,  


 


Met deze brief stuur ik u de halfjaarrapportages van NS en ProRail toe. Hiermee 


informeer ik uw Kamer over hun prestaties in de eerste helft van 2020. Tevens 


informeer ik uw Kamer met deze brief over de uitkomsten van het onderzoek dat 


ik heb uitgevoerd naar aanleiding van het amendement van de leden Amhaouch 


en Van Der Graaf1 over een betere internetverbinding in de trein. 


 


Halfjaarrapportages NS en ProRail  


Conform de concessie-afspraken hebben NS en ProRail mij geïnformeerd over hun 


prestaties over de eerste helft van 2020. In de halfjaarrapportages geven NS en 


ProRail een tussentijds beeld van de uitvoering van het vervoer- en het 


beheerplan voor 2020, en van hun operationele prestaties. Een formeel oordeel 


over de prestaties vorm ik zoals gebruikelijk pas naar aanleiding van de 


jaarverantwoordingen van NS en ProRail, als de prestaties over het hele jaar 


bekend zijn.  


 


Het eerste halfjaar van 2020 heeft zich voor NS en ProRail in belangrijke mate 


gekenmerkt door de uitbraak en gevolgen van het Coronavirus. NS en ProRail 


hebben in deze periode, tezamen met andere sectorpartijen, aannemers, 


reizigersorganisaties en decentrale overheden, een belangrijke bijdrage geleverd 


aan het betrouwbaar en op veilige wijze in beweging houden van reizigers in vitale 


beroepen én van goederen op het spoor. Ik ben de conducteurs, machinisten, 


service-medewerkers, treindienstleiders, incidentbestrijders en alle andere 


medewerkers van NS en ProRail erkentelijk voor hun inzet onder uitdagende 


omstandigheden in deze bijzondere tijd.  


 


Het uitvoeren van de (verstevigde) basisdienstregeling, waarover ik uw Kamer op 


17 maart jl.2 heb geïnformeerd, heeft verregaande gevolgen gehad voor de 


dienstverlening, operatie en bedrijfsvoering van zowel ProRail als NS. Zo reisden 


in de eerste helft van dit jaar flink minder reizigers met het openbaar vervoer, en 


heeft de aandacht van NS en ProRail gelegen op het waarborgen van de 


continuïteit en veiligheid van het spoorvervoer. Zoals ik ook eerder aan uw Kamer 


                                                
1 Kamerstukken II, vergaderjaar 2019-2020, 35 300 A, nr. 9 
2 Kamerstukken II, vergaderjaar 2019-2020, 29 984 en 25 295, nr. 891 
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heb gemeld3 bespreek ik met NS en ProRail hoe ik omga met niet nagekomen 


verplichtingen die aantoonbaar het gevolg zijn van COVID-19 en/of het handelen 


in de geest van het OV-protocol. Dat doe ik in het voorjaar 2021 wanneer het 


beeld over heel 2020 beschikbaar is. Het waarderen van de prestaties van NS en 


ProRail op basis van de prestatie-indicatoren is lastig gegeven de bijzondere 


omstandigheden. Ik neem dat uiteraard mee in mijn waardering en ga daar 


pragmatisch mee om. 


 


Prestaties NS  


De prestatie-indicatoren zoals deze zijn vastgelegd in de vervoerconcessie, en de 


hierop overeengekomen bodemwaarden, zijn gebaseerd op de reguliere 


bedrijfsvoering en reizigersaantallen. De prestaties van NS over het eerste halfjaar 


van 2020 zijn onder afwijkende omstandigheden tot stand gekomen. In de context 


van de coronamaatregelen, sterk afgenomen reizigersaantallen en een afwijkende 


dienstregeling, zijn de prestatie-indicatoren over de eerste helft van 2020 dan ook 


niet te vergelijken met andere jaren. Een voorbeeld hiervan is de prestatie-


indicator Zitplaatskans in de spits HRN. Deze betrof in het tweede kwartaal van 


2020 100% als gevolg van de sterk afgenomen reizigersaantallen in combinatie 


met het rijden met voldoende capaciteit om veilig vervoer voor vitale beroepen en 


de 1,5 meter maatregelen mogelijk te maken.  


 


Tegen deze achtergrond blijkt dat NS in het eerste halfjaar op alle prestatie- 


indicatoren waarvoor cijfers beschikbaar zijn boven de bodemwaarde heeft 


gepresteerd. Ook op de gezamenlijke prestatie-indicatoren met ProRail m.b.t. 


reizigerspunctualiteit is de score over het eerste halfjaar van 2020 hoog. 


Gemiddeld was 92,8% van de reizigers in de eerste zes maanden van 2020 op tijd 


op hun bestemming.  


 


Zoals ik op 12 mei4 en op 21 september jl.5 aan uw Kamer heb gemeld is het niet 


mogelijk om enquêtes in de trein af te nemen voor het meten van de 


klanttevredenheid van de reiziger. Als gevolg daarvan bevat de 


halfjaarverantwoording van NS geen cijfers hiervan voor de prestatie-indicatoren 


Algemeen klantoordeel, Algemeen klantoordeel HSL Zuid diensten, Klantoordeel 


sociale veiligheid in de trein en op het station en Informatie bij ontregelingen in de 


trein en op het station.   


 


Prestaties ProRail 


ProRail geeft aan dat tijdens Corona het spoorsysteem robuust is blijven draaien, 


werkzaamheden al dan niet versneld zijn uitgevoerd en de impact op de dagelijkse 


uitvoering beheersbaar is gebleven. Tijdens de basisdienstregeling waren de 


prestaties niet vergelijkbaar met eerdere jaren wanneer een uitgedunde 


dienstregeling werd gereden. Normaliter wordt een landelijk uitgedunde 


dienstregeling bijvoorbeeld ingezet bij extreme weersomstandigheden, waarbij 


veel reizigers gebruik maken van het spoorsysteem. Daar was nu geen sprake 


van. Er hebben deze periode minder storingen plaatsgevonden, die op hun beurt 


minder invloed op de dienstregeling - en daarmee op de passagiers - hadden. Ook 


leidden de lage reizigersaantallen tot en met juli tot betere prestaties ten aanzien 


van punctualiteit, omdat er geen negatief effect van reizigersdrukte optrad tijdens 


het halteren. 


 


                                                
3 Kamerstukken II, vergaderjaar 2019-2020, 29 984, nr. 893 
4 Kamerstukken II, vergaderjaar 2019-2020, 23 645, nr. 716  
5 Kamerstukken II, vergaderjaar 2019-2020, 29 984, nr. 902 
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Op alle prestatie-indicatoren waarvoor cijfers beschikbaar zijn6 scoort ProRail in de 


eerste helft van 2020 boven de bodemwaarden7 en zijn de prestaties nagenoeg 


gelijk aan de prestaties in dezelfde periode vorig jaar. Op de prestatie-indicatoren 


Transitotijd goederen (2019: 3,5%; 2020: 3,2%) en Impactvolle storingen op de 


infra (2019: 211; 2020: 176) heeft ProRail beter gepresteerd.  


 


Met de in 2011 ontwikkelde Veiligheidsladder meet ProRail de veiligheidscultuur bij 


opdrachtnemers en de eigen organisatie. Deze bestaat uit 5 treden, waarvan 5 de 


hoogste is. ProRail beschouwt trede 4 als het minimaal gewenste niveau en laat 


elk jaar een externe partij een audit uitvoeren hierop. In de 


Halfjaarverantwoording geeft ProRail aan te zijn teruggezakt op de 


veiligheidsladder van trede 4 naar trede 3. Dit blijkt uit een externe audit die is 


uitgevoerd door Kiwa. In deze audit staat dat veiligheid breder en meer 


inhoudelijk op de agenda moet komen te staan, en dat op dit moment 


bijvoorbeeld voldoende betrokkenheid vanuit de lijn op veiligheid mist. Om weer 


op trede 4 uit te komen formuleert ProRail een veiligheidsstrategie en verbetert zij 


de veiligheidscommunicatie door middel van een interne campagne. Dit is van 


belang omdat een goede veiligheidscultuur in brede zin bijdraagt aan de 


verbetering van de veiligheid op en rond het spoor. Ik constateer dat ProRail dit 


inmiddels serieus heeft opgepakt en moedig ProRail aan om de positie op de 


veiligheidsladder weer naar trede 4 te brengen en te streven naar continue 


verbetering.  


 


In de halfjaarrapportage schetst ProRail de problematiek op de Havenspoorlijn en 


de – mede als gevolg daarvan – achterblijvende dienstverlening aan 


spoorgoederenvervoerders. In de Stuurgroep ‘Infra op Orde’ pakt ProRail de 


problematiek in goede samenspraak met vervoerders en het Havenbedrijf 


Rotterdam aan. De achterliggende oorzaken zijn onderzocht door een 


onafhankelijk bureau. In een separate brief heb ik u over de voortgang en de 


bevindingen van dit bureau geïnformeerd. 


 


Daarnaast werkt ProRail onverminderd door aan een nieuwe werkwijze voor het 


optimaliseren tussen de noodzakelijke werkzaamheden voor een betrouwbaar 


spoor, de kosten en de hinder daarvan in het programma Toekomstbestendig 


werken aan het spoor (TWAS).  


 


Internet in de trein  


Op verzoek van de Kamer bent u per brief van 6 februari 20208 geïnformeerd over 


de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het amendement van de leden 


Amhaouch en Van Der Graaf1 over een betere internetverbinding in de trein. In 


mijn brief van 19 juni 20209 bent u geïnformeerd over het starten van de 


inventarisatie van innovatieve ideeën voor een betere internetverbinding. Deze is 


inmiddels afgerond. In de bijlage is het rapport opgenomen. 


 


Uit het rapport blijkt dat de dekkingsgraad voor het internet in Nederland tot één 


van de beste ter wereld behoort, ook in de trein. Er zijn echter factoren die een 


goede ontvangst in de trein soms belemmeren. Deze factoren zijn in het rapport 


                                                
6 De prestatie-indicatoren Klantoordeel reizigersvervoerders en Klantoordeel 
goederenvervoerders worden een keer per jaar gepubliceerd, in de jaarverantwoording. 
7 Toelichting Bodemwaarde: Waarde voor het jaarlijks minimaal te realiseren prestatieniveau 
op een prestatie-indicator. In het geval van de prestatie-indicatoren ‘Impactvolle storingen 
op de infra’ en ‘Transitotijd goederenvervoer’ geldt een maximum.  
8 Kamerstukken II, vergaderjaar 2019-2020, 35 300 A, nr. 74  
9 Kamerstukken II, vergaderjaar 2019-2020, 35 300 A, nr. 95 
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geïdentificeerd en waar mogelijk van een oplossing voorzien. Veelal zijn deze 


oplossingen een kostbare zaak. Een aantal verbeteringen wordt overigens al 


uitgevoerd. Zo worden diverse spoortunnels stapsgewijs voorzien van een mobiele 


publieke dekking en houden vervoerders bij de aanschaf van nieuw materieel 


rekening met de laatste innovatieve ontwikkelingen.  


 


Alle betrokken en verantwoordelijke partijen hebben enthousiast meegewerkt aan 


het onderzoek en ik verwacht dat zij dit ook aan het vervolg hierop zullen doen. 


Op basis van de aanbevelingen uit het rapport, zal ik samen met hen een plan 


opstellen om de gelden van het amendement zo goed mogelijk ten goede te laten 


komen aan beter internet in de trein. 


 


Tot slot  


Zoals ik ook heb aangegeven in mijn brief van 21 september jl. is de binnenlandse 


dienstregeling van NS inmiddels weer hetzelfde als voor het begin van de 


coronacrisis en is de volledige zitplaatscapaciteit weer beschikbaar.  


Evengoed zal de situatie ook in de tweede helft van het jaar afwijkend blijven 


doordat de coronamaatregelen van kracht blijven en het aantal reizigers nog 


achterblijft ten opzichte van 2019. Sinds 2 oktober geldt het dringende advies 


voor alle mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in 


publiek toegankelijke binnenruimtes, waaronder ook de stations en perrons.  


Op 13 oktober is uw Kamer geïnformeerd10 over het voornemen dit advies zo snel 


mogelijk om te zetten naar een wettelijke verplichting. Ik ben met de OV partijen 


in gesprek over welke aanpassingen nodig zijn in het OV-protocol ‘Samen 


verantwoord blijven reizen in het openbaar vervoer’, waarvan de laatste versie 


altijd te vinden is op de website van de Rijksoverheid.   


 


Aan de hand van de jaarverantwoordingen zal in het voorjaar van 2021 duidelijk 


worden wat de impact van COVID-19 of het handelen in de geest van het OV-


protocol op de prestaties van NS en ProRail is geweest. Die impact maakt het 


beoordelen van prestaties lastig. Uiteraard zal ik er rekening mee houden en hier 


pragmatisch mee omgaan. NS en ProRail vraag ik te blijven rapporteren op 


dezelfde transparante wijze.  


 


Hoogachtend, 


 


DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 


 


 


 


 


S. van Veldhoven - Van der Meer 


                                                
10 Kamerstukken II, vergaderjaar 2019-2020, 25 295, nr. 656 
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Aanleiding 


Aanleiding


Bij het vaststellen van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het 


jaar 2020 hebben op 16 oktober 2019 de Kamerleden Amhaouch en Van der 


Graaf een amendement ingediend om innovatieve oplossingen in beeld te 


brengen om de internetverbinding in de trein te verbeteren. Dit amendement 


is door de Tweede Kamer aangenomen. In het amendement wordt in het 


bijzonder om aandacht gevraagd voor grensoverschrijdende 


treinverbindingen. Voor realisatie is €1 miljoen beschikbaar uit het studie-en 


innovatiebudget van het Infrastructuurfonds.


Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft APPM gevraagd een 


onderzoek te doen naar verbeteringsmogelijkheden voor internet in de trein 


uitmondend in een advies hoe het beschikbaar gestelde budget te besteden.


Aanpak


Voor dit onderzoek is gesproken met vertegenwoordigers van ProRail, alle 


drie de mobiele telecomproviders in Nederland (KPN, T-Mobile, Vodafone), 


spoorreizigersbedrijven (Arriva, Connexxion, Keolis en NS) en Rover. De 


vertegenwoordigers van NS hebben input geleverd namens zowel het 


binnenlandse als het internationale vervoer. 


Als gevolg van Covid19 hebben alle gespreken digitaal plaatsgevonden. 


Leeswijzer


Dit rapport is opgebouwd uit een drietal delen:


1) Vier perspectieven op internet in de trein. In dit eerste deel bekijken wij 


het onderwerp internet in de trein vanuit een viertal perspectieven. Vanuit 


de reiziger, vanuit de techniek, vanuit de maatschappij en vanuit 


internationaal perspectief. Op basis van deze perspectieven identificeren 


wij probleemgebieden.


2) Oplossingsrichtingen voor verbetering van internet in de trein. Volgend op 


de identificatie van probleemgebieden beschrijven we in dit tweede deel 


de uitkomsten van de inventarisatie van oplossingsrichtingen. Deze 


oplossingsrichtingen zijn tot stand gekomen op basis van gesprekken met 


vertegenwoordigers van stakeholders zoals omschreven in de aanpak. Alle 


geïnventariseerde oplossingsrichtingen zijn ook aan deze stakeholders 


voorgelegd ter beoordeling op geschiktheid.


3) In het laatste deel van dit rapport komen wij tot een advies en een 


voorstel voor vervolgstappen.
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Internet in de Trein vanuit het 
perspectief van de reiziger


Een blik terug in de tijd


Op maandag 29 maart 2010 reed de eerste NS-trein met gratis internet via 


wifi vanaf Amsterdam Bijlmer richting Leiden. Deze trein vertrok om 14.30 in 


het bijzijn van de directeur van T-Mobile, de president-directeur van NS en de 


demissionair minister van Verkeer en Waterstaat [1]. De introductie was 


tevens het startsein voor een landelijke uitrol bij NS. Reizigers konden aan een 


wifi-embleem op de deur zien of zij in een trein met internet stapten. 


Overigens was de NS niet de eerste in Nederland met draadloos internet in 


de trein. Arriva leverde al samen met KPN en ProRail wifi op het traject 


Leeuwarden - Groningen en Connexxion beschikte over een hotspot in de 


Valleilijn, die tussen Ede-Wageningen en Amersfoort rijdt.


Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft toentertijd ruim 16 


miljoen euro uitgegeven aan subsidies. Het grootste deel van de subsidie, 15 


miljoen, gaat naar de Nederlandse Spoorwegen. Vervoersbedrijf Arriva kreeg 


de resterende 1,1 miljoen. Doel achter de subsidie was om het openbaar 


vervoer aantrekkelijker te maken, zodat het openbaar vervoer een goed 


alternatief is voor de auto [2,3].


Medio 2012 beschikte ruim de helft van alle Intercitytreinen over wifi in de 


trein. Een gemiddelde internetsessie duurde 40 minuten en per maand telden 


de hotspots een miljoen gebruikers. Tussen 2011 en 2012 groeide het gebruik 


van de gratis trein-hotspots met 265 procent tot 9700 gigabyte [4].


Sinds 2010 is wifi in de trein verworden van een luxe tot een standaard. Reizigers 


vinden de aanwezigheid van wifi meer vanzelfsprekend. Tegelijk zien we een 


ontwikkeling dat steeds minder reizigers de wifi in de trein gebruiken. In plaats 


daarvan kiest men voor een eigen dataverbinding via de mobiele telefoon. Dat 


komt met name door de ontwikkeling van mobiele netwerken [5]. Mobiele data is 


veel goedkoper dan het een aantal jaren geleden was. Een grote groep reizigers 


heeft zelfs een abonnement met een onbeperkte hoeveelheid mobiele data. 


Daarbovenop is mobiel internet veel sneller geworden, met name sinds de 


introductie van 4G. Hiermee kun je alles op het internet gewoon via een mobiel 


netwerk doen. Zelfs het streamen van video’s is mogelijk. De introductie van 4G is 


alweer een aantal jaren geleden en op dit moment zijn netwerkproviders hun 


netwerk aan het upgraden naar 5G.
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Internetgebruik door de reiziger


Overal online kunnen zijn is voor steeds meer mensen vanzelfsprekend; dat 


geldt ook voor treinreizigers. Dit kan zowel via eigen apparaten en middels 


eigen abonnementen als via wifi van bijvoorbeeld vervoerders. Uit onderzoek 


van de NS in 2015 naar activiteiten door treinreizigers gaf 21% van alle 


reizigers aan te surfen op het internet tijdens een treinreis en 20% gaf aan 


gebruik te maken van sociale media [6]. 


Één blik op reizigers in een treinstel anno 2020 doet vermoeden dat het 


percentage reizigers dat gebruik maakt van internet zeker niet is gedaald. Het 


gebruik van internet door treinreizigers verschilt wel per type reiziger. 


Onderzoek laat zien dat zowel woon-werk als zakelijke reizigers de reistijd in 


het openbaar vervoer gebruiken als werktijd en tijd om te ontspannen en te 


genieten van de reis. Niet-zakelijke reizigers gebruiken het vaker voor sociale 


media, nieuws en muziek streamen. Het beeld dat reistijd 'tijdverspilling’ is 


verdwijnt ook steeds meer uit beeld [7]. 


Ook op stations kan wifi ook een rol spelen in de verbetering van het 


serviceniveau. De toegevoegde waarde van wifi is hier erg afhankelijk van de 


verblijfstijd. Op grotere stations zijn er meer reizigers en ook meer 


overstappers maar is de wachttijd vaak korter. 


Op kleinere stations is de wachttijd langer en zijn er minder voorzieningen. Bij 


toestroom van grote aantallen reizigers ervaren grote stations ook problemen 


met de kwaliteit van de aangeboden wifi. Dit gebeurt bijvoorbeeld in geval van 


calamiteiten wanneer reizigers behoefte hebben aan actuele reisinformatie via 


de reisinformatiemiddelen van vervoerders of via eigen middelen. Reizigers 


hebben vooral behoefte aan continuïteit bij hun internetverbinding. Zowel voor 


zakelijk als persoonlijk gebruik van internet vinden reizigers het belangrijk dat 


ze op ieder gewenst moment de beschikking hebben over internet. Maar het is 


ook belangrijk dat die verbinding niet wegvalt tijdens het streamen van media, 


het online werken in de trein of bij een overstap tussen vervoerders. In het 


Verenigd Koninkrijk is het bij Abellio bijvoorbeeld al mogelijk dat reizigers 


vanuit hun trein seamless overgaan naar wifi op het station en weer terug in 


een volgende Abellio-trein. Een seamless overstap tussen verschillende 


vervoerders lijkt lastiger.


Internet in de Trein in de Hoofdrailnetconcessie


Artikel 34 van de vervoerconcessie voor het Hoofdrailnet gaat specifiek in op 


additionele voorzieningen ten behoeve van reisgemak. In dit artikel wordt van 


NS gevraagd:


NS continueert het bestaande aanbod van gratis draadloos internet aan de 


reizigers in de intercity, ook in nieuw aan te schaffen materieel, binnen het 


bepaalde in het vierde lid. Voor het nieuwe materieel dat de diensten op de 


HSL-Zuid gaat uitvoeren, zal deze voorziening ook aanwezig zijn. Voor de 


tussenliggende fase onderzoekt NS in de eerste helft van 2015 wat de 


mogelijkheden zijn en rapporteert deze aan de concessieverlener.


Artikel 34 stelt ook dat NS periodiek onderzoek dient te doen naar behoeften 


van reizigers aan bestaande en nieuwe voorzieningen die kunnen bijdragen 


aan een verbetering van het reisgemak en het comfort voor de reizigers in de 


trein en op stations.
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Top 10 activiteiten van reizigers tijdens hun treinreis [6]


Naar buiten kijken 34% Luisteren naar muziek 20%


Lezen 28% Ontspannen 16%


Praten 23% Dagdromen 15%


Internet 21% Eten en drinken 11%


Social media 20% Werk en studie 9%


Reizigers kunnen meerdere activiteiten ondernemen tijdens hun reis. Percentages tellen daardoor niet op tot 100%.







Internet in de Trein vanuit 


technisch perspectief


Toegang tot het internet


Reizigers kunnen op twee manieren gebruik maken van internet in de trein. 


Reizigers kunnen via een eigen dataverbinding met het mobiele 


telefonienetwerk van hun eigen telecomprovider gebruik maken van internet. 


De kosten voor dit gebruik van internet komen voor rekening van de reiziger. 


Veel zakelijke reizigers maken daarbij gebruik van een abonnement dat door 


hun werkgever wordt vergoed. In de afgelopen jaren is er een duidelijk 


zichtbare trend naar meer mobiel datagebruik en de telecomproviders bieden 


dan ook steeds vaker grote (of onbeperkte) databundels aan [8, 9].


De andere mogelijkheid voor internet in de trein is het gebruik maken van 


wifi. Alle geïnterviewde vervoerders bieden kosteloos wifi aan in hun treinen. 


De treinen zijn hiervoor uitgerust met antennes aan de buitenzijde en 


modems met simkaarten voor alle drie de Nederlandse mobiele 


telefonienetwerken: KPN, Vodafone en T-Mobile. Zo kan de dekking van het 


mobiele netwerk gemaximaliseerd worden. 


Alle geïnterviewde vervoerders onderschrijven het belang van internet en wifi 


in de trein; alle vervoerders geven echter ook aan dat verbetering van wifi in 


de trein niet hun hoogste prioriteit heeft.


Zowel de continuïteit als de bandbreedte van de wifi in de trein is vaak minder 


goed dan de verbinding direct via het mobiele netwerk. De wifi in de trein wordt 


naar de inschatting van de geïnterviewden met name gebruikt door reizigers die 


een beperkte databundel hebben bij hun mobiele telefonie-abonnement. Ze 


verwachten dat steeds minder treinreizigers tegen de beperking van hun 


databundel aanlopen en dus vaker direct mobiel internet via hun smartphone 


zullen gebruiken. In sommige treinstellen kan de mobiele dataverbinding 


verstoord worden door het treinstel zelf (bijvoorbeeld door coating op de ramen). 


Hier kan de lokale wifi van de trein een oplossing bieden.


Hoewel de kwaliteit van de aangeboden wifi in de trein voor verbetering vatbaar 


is, ligt het grootste verbeterpotentieel in het verbeteren van het bereik van het 


mobiele netwerk langs het spoor. Dat is nodig voor zowel wifi in de trein én voor 


treinreizigers die hun eigen dataverbinding gebruiken voor internettoegang.


Dekkingsgraad


Voor beide vormen van internet in de trein, wifi of een eigen dataverbinding, is  


een radioverbinding nodig met telecommasten in de nabijheid van het spoor. De 


dekkingsgraad van het mobiele netwerk langs het spoor is daarmee bepalend 


voor de kwaliteit van internet in de trein. Over het algemeen is er in Nederland 


sprake van een hoge dekkingsgraad. Met name in landelijke gebieden en in 


tunnels is er soms geen dekking. In natuurgebieden, bijvoorbeeld in eigendom 


van Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer, is de dekking vaak ook minder door 


het ontbreken van telecommasten. In de bebouwde omgeving en zeker ook in 


natuurgebieden is het lastig om een vergunning voor een zendmast te verkrijgen, 


met name voor hoge zendmasten.
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Om te komen tot een verbetering van de dekkingsgraad van het mobiele 


telefonienetwerk werken telecomproviders, binnen de toegestane kaders, ook 


samen om te komen tot een betere dekking. Dit gebeurt bijvoorbeeld door 


het delen van masten of het gebruik van andere opstellocaties. Ook het bereik 


van telecommasten speelt een rol. Lage masten hebben een beperkter bereik 


dan hoge masten. Ook geldt dat voor hogere frequenties zoals die straks voor 


het 5G-netwerk gebruikt worden er meer opstelpunten nodig zijn [10].


Het spoor brengt ook zijn eigen uitdagingen met zich mee. Voor zover het 


spoor met de portalen en bovenleidingen zelf geen kooi vormt, doet de rest 


van de infrastructuur of de treinen dat wel. Stations, bruggen en met name 


tunnels vormen een barrière voor de radiosignalen die nodig zijn voor de 


mobiele communicatie. Als dat is opgelost en het signaal de trein bereikt, is er 


nog de trein zelf die een barrière vormt. De metalen constructie van de 


treincoupés en in toenemende mate de ramen die (om klimaat technische 


redenen) worden voorzien van een coating belemmeren de communicatie 


tussen apparaten in de trein en de zendmasten.


In telecom netwerken wordt gebruik gemaakt van een groot aantal 


opstelpunten. Deze hebben een bereik dat varieert van enkele honderden 


meters tot enkele kilometers. In een rijdende trein verplaatst een reiziger zich, 


waardoor deze op een gegeven moment buiten het bereik van een 


basisstation komt. Als de reiziger zich al bellend buiten het bereik van een 


basisstation beweegt, wordt het gesprek overgenomen door een volgende, 


het dichtstbijzijnde, basisstation (of eigenlijk het basisstation dat vervolgens 


de kwalitatief beste verbinding levert). Deze procedure wordt een handover 


genoemd. Als een trein en haar reizigers voor hun connectie erg veel van 


mast wisselen (de zogeheten handovers) gaat dit ten koste van de verbinding 


die de reizigers ervaren.
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Naarmate de snelheid van een trein hoger wordt neemt het aantal handovers toe 


en wordt het aanbieden van een goede en doorlopende verbinding in de trein 


lastiger. Aangezien elke handover ‘capaciteit’ vraagt, resteert er minder capaciteit 


voor de daadwerkelijke dataverbinding.


In plaats van meer zendmasten is het mogelijk extra steunpunten te creëren. Een 


manier, die in het buitenland wel wordt toegepast is de inzet van repeaters. Deze 


versterken het signaal op plekken waar dat zwak is. Het nadeel is dat ze ook de 


ruis die het zwakke signaal met zich meebrengt versterken. Voor de kwaliteit van 


het Nederlandse 4G- en 5G-netwerk lijkt relaying dan meer op zijn plaats. Daarbij 


wordt het zwakke signaal niet versterkt maar opnieuw uitgezonden via een 


steunzender om zo het bereik van een zendmast te vergroten. Een dekkend 


netwerk van zendmasten geniet bij telecomoperators de voorkeur omdat de extra 


steunpunten minder kostenefficiënt zijn. Extra steunpunten betekenen extra 


kosten voor aanleg en onderhoud met maar zeer beperkte extra dekking.


Een goede internetverbinding is niet alleen voor de individuele reiziger van 


belang. Ook treinsystemen maken er in toenemende mate gebruik van voor 


bijvoorbeeld boordcomputers en reisinformatiesystemen. Zeker voor deze 


internettoepassingen is de continuïteit van de verbinding belangrijker dan de 


hoeveelheid data die kan worden verzonden of ontvangen (bandbreedte)..


Het belang van het bereik van telecommasten gaat nog verder. Op zogenaamde 


witte vlekken, plekken met geen of zeer beperkt bereik, is het ook lastig of 


onmogelijk om contact te leggen met 112 of hulpdiensten. Dit geldt zowel voor 


reizigers als voor rijdend personeel van treinen.







Toekomstige ontwikkelingen mobiele netwerken


Om de continuïteit van de mobiele dataverbinding te verbeteren is 


verdichting nodig van de mobiele telefonienetwerken van de 


telecomproviders met extra opstelpunten. Nu de telecomproviders ook bezig 


zijn met de uitrol van 5G is deze verdichting nog harder nodig. Een goede 5G-


dekking vraagt namelijk om meer masten. Naast deze ontwikkeling rondom 


5G zijn er ook langs het spoor ontwikkelingen die raken aan het internet in de 


trein.


1. Opvolger GSM-R


GSM-R is een telecomnetwerk voor de treinbesturing, gebaseerd op 2G GSM-


technologie. Langs het spoor is de bandbreedte van GSM-R te klein om in de 


toekomst voldoende communicatiecapaciteit te blijven bieden. Onder meer 


door de komst van de nieuwe treinbeveiliging ERTMS. De leveranciers van 


GSM-R-apparatuur geven aan dat dit systeem in ieder geval ondersteund zal 


worden tot 2030, of zoveel langer als nodig is totdat de opvolger van GSM-R 


beschikbaar is [11]. De mogelijke opvolger, bekend onder de naam 


FRMCS (Future Railway Mobile Communications System), zal gebruik maken 


van 5G-technologie. Dit betekent dat ProRail op termijn over moet gaan tot 


verdere verdichting van opstelpunten voor dit bedrijfsnetwerk 


(verkeersleiding, ERTMS, etc.)


2. Vermarkten opstelplaatsen


Als eigenaar van de hoofdspoorweginfrastructuur is ProRail ook eigenaar van 


de meeste opstelplaatsen langs het spoor in Nederland. Opstelplaatsen zijn 


locaties langs het spoor waar telecomapparatuur is opgesteld onder andere 


voor het faciliteren van internet in de trein. ProRail is op dit moment bezig 


met de voorbereiding van het uitgeven van concessies voor het beheer en 


gebruik van deze opstelplaatsen, bijvoorbeeld aan aanbieders van mobiele 


telefonie. Dit vermarkten van opstelplaatsen gaat ook bijdragen aan het 


standaardiseren van werkzaamheden van ProRail.


Mobiele telefonienetwerken 2G, 3G, 4G en 5G


De eerste mobiele telefonienetwerken werkten nog niet digitaal, maar 


analoog. Toen in 1992 het eerste digitale telefonienetwerk in gebruik werd 


genomen werd dit de tweede generatie genoemd, oftewel 2G.


De kwaliteit van de spraakverbindingen ging aanzienlijk vooruit, maar de 


dataverbinding was beperkt. SMS’jes versturen kon prima, maar het 


netwerk leende zich niet voor grote databestanden. De technologie van 2G 


staat ook aan de basis van GSM-R dat momenteel in Nederland wordt 


gebruikt voor de treinbesturing.


Begin deze eeuw kwam daar UMTS bij, oftewel 3G. Met dit mobiele 


telefonienetwerk was de dataverbinding veel beter en ook geschikt voor 


internettoepassingen.


Ruim 10 jaar later, in 2013, kwam 4G waarmee ook breedbandverbindingen 


mogelijk zijn voor toepassingen als video en gaming via het mobiele 


telefonienetwerk.


Een 5G-netwerk wordt nu uitgerold. De bandbreedte via dit netwerk is 


tientallen malen beter dan het 4G-netwerk. Bovendien is dit netwerk 


betrouwbaarder en kost het minder batterijcapaciteit van mobiele 


apparaten.
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Internet in de Trein in 
maatschappelijk perspectief


Internet als basisvoorziening


Volgens Internetworldstats kende Nederland medio 2019 16.383.879 


internetgebruikers. Daarmee was 95.6% van de Nederlanders actief op 


internet [12]. Dit percentage ligt ruim boven het gemiddelde in Europa van 


87,7%. Samen met Finland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk behoort 


Nederland volgens het CBS tot de kopgroep van landen met het grootste 


aandeel inwoners met meer dan basis-digitale vaardigheden [13]. Toegang tot 


internet is dan ook bijna vanzelfsprekend in Nederland. Zeker in de afgelopen 


maanden waarin veel Nederlanders indien mogelijk zijn gaan thuiswerken, of 


vanuit huis lessen op school hebben gevolgd is de beschikbaarheid van 


internet een basisvoorziening geworden. Ook is de aanwezigheid van snelle 


toegang tot internet via glasvezel van invloed op het vestigingsklimaat voor 


bedrijven. Ondanks het feit dat Nederland internationaal hoog staat op lijstjes 


van internetpenetratie is de aanwezigheid van internet niet voor heel 


Nederland vanzelfsprekend. Volgens het CBS gaf 3 procent van de 


Nederlanders van 12 jaar of ouder in 2019 aan thuis geen toegang tot 


internet te hebben. Dat zijn ongeveer 453 duizend mensen [14].


Internet in bedrijfseconomisch perspectief


De mobiele telefonie voor de consument is al een tijd geen groeimarkt meer. 


Rond 2005 al oversteeg het aantal mobiele abonnementen het aantal 


inwoners van Nederland. Zo is ook het verdienmodel voor telecomproviders 


veranderd. 


Nieuwe klanten werven kan alleen door te concurreren op prijs of door meer te 


bieden voor hetzelfde geld, zoals meer data, een betere kwaliteit van het netwerk 


of extra diensten die bij het abonnement zijn inbegrepen. Telecomproviders 


maken zich zorgen over het feit dat er geen direct extra inkomsten tegenover de 


blijvende investeringen staan. In zo’n markt worden de marges snel kleiner. 


Vanuit de telecomproviders wordt ook een kritische kanttekening geplaatst bij het 


gratis aanbieden van internet aan consumenten. Argumenten daarbij waren: a) 


internet als dienst is, net als koffie op het station, niet gratis;, en b) nu moeten alle 


reizigers, inclusief de groeiende groep reizigers die via hun eigen betaalde 


mobiele netwerk toegang hebben tot internet, meebetalen aan internet als dienst. 


Nu leveren de vervoerbedrijven deze dienst gratis aan hun reizigers en kopen zij 


deze dienst in bij de netwerkproviders. Een alternatief model zou kunnen zijn dat 


netwerkproviders zelf diensten aanbieden in de trein waarbij reizigers dan hun 


diensten tegen betaling kunnen afnemen. Vervoerders en ProRail zouden hun rol 


dan kunnen beperken tot het creëren van de voorwaarden om mobiele operators 


internet in de trein te laten aanbieden aan hun reizigers.  Een ander business 


model levert mogelijk meer prikkels op voor netwerkproviders om te investeren in 


het aanbieden van een dekkend netwerk langs het gehele spoorwegnet in 


Nederland en op grensoverschrijdende verbindingen.


Internet in maatschappelijk perspectief


Het Nederlandse mobiele telefonienetwerk kent met name in landelijke gebieden 


ook witte vlekken. Indien deze witte vlekken samenvallen met locaties van 


spoorverbindingen heeft dit direct een effect op de kwaliteit van internet in de 


trein. Het belang van een goed internet in de trein kan in deze gebieden dan ook 


samenvallen met de belangen die regionale en lokale overheden hebben bij goed 


internet in buitengebieden. In 2019 concludeerde de ACM [15] ook dat de uitrol 


van Glasvezel in buitengebieden niet alleen afhankelijk is van regionale en lokale 


aanbieders maar ook van een ondersteunende rol van regionale en lokale 


overheden in het stimuleren van vraagbundeling. Alle drie de Nederlandse 


telecomproviders geven aan graag mee te werken aan extra dekking langs het 


spoor en op stations omdat zij daarmee hun klanten kunnen bedienen. 
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Internet in de Trein in 
internationaal perspectief


Het doorgaans vlakke Nederland met ook nog 


eens een goed bekabelde infrastructuur is 


ideaal voor de uitrol van een mobiel netwerk. 


Dit helpt bij de positie op internationale 


ranglijsten. Uit benchmark-onderzoeken blijkt 


dat het mobiele netwerk in Nederland van hoge 


kwaliteit is. De netwerken van de Nederlandse 


providers horen alle drie tot de beste die er 


wereldwijd zijn. Umlaut (voorheen P3) doet 


jaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van 200 


mobiele netwerken in 120 landen [16, 17]. In 


het kader van dit onderzoek is kort gesproken 


met Umlaut.


De drie Nederlandse providers hebben alle drie een positie in de top tien en 


worden gekwalificeerd als outstanding (met T-Mobile als nummer 1 in de 


wereld). Er zijn verschillen tussen de netwerken van de drie providers, maar 


alle drie doen ze het opvallend goed. Zowel de bandbreedte als de dekking is 


hoger dan in vrijwel alle andere landen. Uit het benchmark rapport voor 2019 


blijkt ook dat er nog verbetermogelijkheden zijn. Met name op het spoor zijn 


de dataverbindingen voor verbetering vatbaar. Umlaut geeft in het gesprek 


aan dat bijvoorbeeld een terugval van 4G naar 3G voor telefoongesprekken 


misschien nog acceptabel is, maar dat dit met een treincoupé waarin mensen 


op internet actief zijn, als een enorme achteruitgang wordt ervaren.
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Overall resultaten Nederland 


Benchmark Umlaut 2019


T-mobile KPN Vodafone


Voice Max. 340 338 334 333


• Steden (rijtest) 153 100% 98% 98%


• Steden (looptest) 51 99% 98% 100%


• Dorpen (rijtest) 68 100% 100% 97%


• Wegen (rijtest) 42 99% 99% 98%


• Treinen (looptest) 26 94% 96% 94%


Data Max. 510 503 492 493


Steden (rijtest) 230 99% 98% 98%


Steden (looptest) 76 98% 93% 99%


Dorpen (rijtest) 102 99% 97% 96%


Wegen (rijtest) 64 100% 100% 99%


Treinen (looptest) 38 91% 87% 85%


Crowdsourced quality Max. 150 91% 90% 89%


Connect rating Max. 1000 977 961 959







Probleemanalyse en 
oplossingsrichtingen







Probleemanalyse
Verbeterpunten


Uit gesprekken met vervoerders, telecomproviders, ProRail en Rover en op 


basis van deskresearch komen een drietal categorieën oplossingsrichtingen 


naar voren die bij kunnen dragen aan beter internet in de trein. In totaal zijn 


tien oplossingsrichtingen voorgelegd aan stakeholders (zie bladzijde 11-12).


Wifi in de trein


De kwaliteit van wifi in de trein is voor verbetering vatbaar. Dat wil zeggen:


• weinig bandbreedte, meestal minder dan de eigen dataverbinding via de 


mobiele telefoon, waar steeds meer reizigers over beschikken.


• op een aantal plaatsen niet of nauwelijks beschikbaar, mede omdat er (nog) 


treinstellen zijn die niet zijn uitgerust met wifi-installaties.


• een omslachtige aanmeldprocedure die bij iedere treinrit herhaald moet 


worden (ook na overstappen).


Voor zowel de bandbreedte als de beschikbaarheid van wifi in de trein geldt 


dat niet alleen de installatie op de trein, maar voor een belangrijk deel ook 


het mobiele telefonienetwerk in de omgeving van de trein bepalend is. Als er 


buiten de trein geen (goede) dataverbinding mogelijk is met het netwerk van 


de telecomproviders, dan is voor wifi ook nauwelijks verbetering mogelijk.


Dekking mobiele telefonienetwerk


De kwaliteit van het mobiele telefonienetwerk buiten de trein is zowel 


bepalend voor de kwaliteit van wifi in de trein als voor de kwaliteit van een 


eigen data verbinding via een mobiele telefoon. 


De constructie van treinstellen (met name de coating op de ramen) vormt echter een 


storend element in de verbinding tussen de telefoon en het telefonienetwerk buiten 


de trein. Als het signaal in de omgeving van de trein sterker is, is dit verstorende 


effect minder relevant. Bij grote groepen reizigers die hun eigen dataverbinding 


gebruiken is een extra uitdaging dat de zendapparatuur veel verbindingen tegelijk tot 


stand moet brengen als een trein aankomt op een station of door een gebied rijdt 


met weinig masten (handovers).


Telecominfrastructuur langs het spoor


Omdat het mobiele telefonienetwerk in de omgeving van de trein zo van belang is 


voor het internet in de trein, lijkt het logisch om de verbeterpunten te zoeken bij dit 


mobiele netwerk. Maar het verbeteren van dit netwerk langs het spoor kent zijn eigen 


uitdagingen. Op sommige plaatsen in de omgeving van het spoor zijn extra masten 


niet eenvoudig te realiseren, bijvoorbeeld omdat beheerders van natuurgebieden niet 


zonder meer vergunningen afgeven. Langs het spoor is ProRail meestal grond-


eigenaar. De procedure om de capaciteit van het telefonienetwerk uit te breiden 


wordt vaak gehinderd door langdurige en ondoorzichtige vergunningstrajecten. In 


spoortunnels is de uitdaging van een andere orde omdat hier normale zendmasten 


niet voldoen en bij de tunnel zelf vaak extra installaties nodig zijn.


Kansen


Verbetering van het mobiele netwerk is ook voor andere doelen nuttig:


• Het mobiele telefonienetwerk staat aan het begin van een belangrijke nieuwe 


ontwikkeling: de uitrol van een 5G-netwerk, waarvoor aanleg van nieuwe 


infrastructuur nodig is.


• Een toekomstige vervanging van GSM-R (bijvoorbeeld door FRMCS) zal ook leiden 


tot van aanleg van nieuwe telecominfrastructuur.


• De scope van dit onderzoek betreft de internet verbinding, maar dat neemt niet 


weg dat ook voor spraakverbindingen (inclusief noodoproepen naar 112) dekking 


van het mobiele telefonienetwerk nodig is.
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Overzicht van oplossingsrichtingen (1)


1. Onderzoek verbeterde ontvangst in treincoupés


Laat onderzoek uitvoeren hoe het signaal van het mobiele netwerk beter binnen in de treincoupés te krijgen is. Dit kan bijvoorbeeld door aanpassingen in de 


coating van de ramen, door intern in de trein het signaal versterken, met antennes aan de buitenkant van de trein en met gebruik van relaying of repeating. 


Een deel van het onderzoeksbudget kan besteed worden aan onderzoek naar de voor- en nadelen van verschillende methodes. Daarna kunnen partijen 


gericht investeren in de verbetering van het signaal in de coupés.


2. Zorg voor voldoende wifi in iedere trein


Binnen Europa is een werknorm bij spoorwegondernemingen voor een te hanteren bandbreedte voor wifi in de trein. Op dit moment wordt deze norm niet 


overal gehaald. In het programma van eisen voor vervoerconcessies dient een norm te worden opgenomen voor een aan te bieden bandbreedte. Bovendien 


zijn er nog oudere materieeltypen die helemaal niet beschikken over wifi.


3. Aanmeldprocedure wifi verbeteren


Verbeter het inlogproces voor wifi in de trein door de aanmelding te versoepelen en zorg dat reizigers dit niet voortdurend hoeven te herhalen. Bij overstap 


worden reizigers automatisch herkend en hun wifi-verbinding voortgezet. In het verlengde hiervan is het mogelijk één wifi-netwerk te ontwikkelen voor het 


hele openbaar vervoer over de verschillende vervoersmaatschappijen heen (te beginnen in de treinen). Stations en bussen kunnen hier mogelijk aan worden 


toegevoegd. Er is dan onderzoek nodig naar de implicaties (zoals interferentie) en de randvoorwaarden voor een dergelijk universeel wifinetwerk.


4. Los witte vlekken op


Verspreid over Nederland zijn nog een beperkt aantal ‘witte’ vlekken; locaties waar het mobiele netwerk tekort schiet. Stel budget beschikbaar om op deze, 


voor de markt onrendabele locaties, het netwerk te verbeteren. Als voor elk van deze plekken subsidie beschikbaar komt, is dat een goede aanleiding voor 


ProRail en de telecompartijen om deze plekken versneld aan te pakken.


5. Upgrade individueel traject


Er zijn in Nederland langs diverse trajecten witte vlekken (bijvoorbeeld het traject Arnhem – Winterswijk waar treinen van NS, Abellio, ICE, Breng, Arriva èn


goederentreinen rijden. Stel budget beschikbaar om voor specifiek één traject de dekking op orde te brengen.


11







6. Spoortunnels


Spoortunnels zijn een notoir heikel punt bij telecomverbindingen. Zowel vanuit comfort voor reizigers – mobiel internet of wifi in de trein – maar ook vanuit 


veiligheid is het borgen van een verbinding van belang. Aanleg van mobiele toegangspunten in tunnels die daar nog ontbreken, draagt bij aan beter internet 


in de trein. Aan deze oplossing wordt momenteel al gewerkt door netwerkoperators in afstemming met ProRail.


7. Voorbereiden EU-subsidie Gigabit Train


De CER en EIM hebben gezamenlijk een Strategic Deployment Agenda opgesteld voor 5G. Een van de speerpunten in deze agenda is de ‘Gigabit Train’ 


(betrouwbare en goede connectiviteit voor treinreizigers). In lijn met deze gedachte kan een voorstel worden uitgewerkt om EU-subsidie te verwerven 


(Connecting Europe Facility) om bijv. Nederland en Duitsland samen een corridor te laten ontwikkelen; bijv. voor de IC Berlijn. Vanuit het CEF kan dan 50% 


worden meebetaald aan de realisatie (geschat op €31,5 miljoen).


8. Gestandaardiseerde aanpak ProRail


Rijkswaterstaat werkt met een standaardprotocol met voorwaarden voor plaatsing van telecomapparatuur langs de Rijkswegen. ProRail kent zo’n 


standaardisatie nog niet maar is hier wel al mee bezig. Vanuit de telecomproviders wordt deze standaardisatie verwelkomt. Realiseer gestandaardiseerde 


aanpak bij ProRail voor plaatsen nieuwe telecommasten langs het spoor.


9. Bespoedig doorlooptijd


Vanuit alle telecomproviders worden opmerkingen geplaatst bij de lange doorlooptijd bij ProRail voor vergunningen in relatie tot aanleg van telecommasten 


langs het spoor. Stel het budget ten doel om deze processen te versnellen.


Aanvullende eisen 5G-veiling


Benut de aanstaande veiling van 5G-frequenties als overheid door aanvullende eisen mee te nemen in de aanbesteding over de dekkingsgraad langs 


spoorwegen. Gelet op de reeds gestarte 5-G veiling is deze oplossingsrichting uiteindelijk niet meegenomen.


12


Overzicht van oplossingsrichtingen (2)







Beoordeling van 
oplossingsrichtingen
Voor de vertaalslag en uiteindelijk weging van de drie categorieën 


oplossingsrichtingen naar maatregelen in het kader van het amendement is 


het van belang om in ogenschouw te houden dat een en ander moet worden 


gerealiseerd  binnen een budget van € 1 miljoen. Alle geïnterviewde partijen 


zijn het er over eens dat besteding van het beschikbare budget aan aanleg van 


infrastructuur een druppel op een gloeiende plaat is. Kosten voor de aanleg 


van nieuwe telecommasten langs het spoor of repeaters / relays in de trein zijn 


zodanig hoog dat een bedrag van € 1 miljoen beperkt effect heeft op de 


schaal van Nederland. Ter indicatie de investeringskosten voor één 


telecommast bedragen ongeveer € 65.000 – € 75.000. Deze kosten staan nog 


los van kosten voor het aansluiten van de mast op het elektriciteitsnetwerk, 


realiseren van de transmissie naar het core netwerk van een operator en 


(jaarlijkse) kosten voor het gebruik van de ondergrond of gebouw om de mast 


op te plaatsen [18]. In lijn met het amendement wordt dan ook nadrukkelijk 


gezocht naar innovatieve mogelijkheden voor verbetering van internet in de 


trein.


Werkwijze


Gelet op de huidige coronamaatregelen is er voor gekozen om geen fysieke 


bijeenkomsten te organiseren om oplossingsrichtingen te inventariseren en te 


beoordelen. In gesprekken met alle stakeholders zijn mogelijke oplossingen 


geïnventariseerd. Uit de inventarisatie zijn een negental verschillende 


oplossingsrichtingen naar voren gekomen. Sommige richtingen zijn een 


bundeling van gelijksoortige ideeën. 


Sommige oplossingen hebben het karakter van een vervolgonderzoek, andere 


leiden ‘buiten’ direct tot actie. Alle oplossingsrichtingen zijn per mail voorgelegd 


aan alle stakeholders (vervoerders, telecomproviders, ProRail en Rover). Elk van de 


negen organisaties is gevraagd om de oplossingsrichtingen, op basis van expert-


judgement, kwalitatief te beoordelen aan de hand van een vijftal criteria. Per 


criterium mocht elke organisatie tien punten verdelen over de negen 


oplossingsrichtingen. In totaal zijn er dus 450 punten te verdelen; 90 per criterium. 


De vetgedrukte getallen in het overzicht zijn de top-3 best scorende oplossingen 


per criterium. Er waren geen beperkingen aan de wijze van toedelen. Twee 


voorbeelden. Bij twee favorieten wordt aan elke richting vijf punten toebedeeld. Bij 


een duidelijke top vier worden respectievelijk 4, 3, 2 en 1 punt(en) aan de vier 


varianten toebedeeld. Door alle scores van alle stakeholders bij elkaar op te tellen 


ontstaat een overall score per oplossingsrichting en per criterium. Tevens is op 


deze wijze zichtbaar te maken of er verschillend zijn tussen verschillende 


achtergronden van de stakeholders. In het overzicht op de volgende bladzijde is 


de totaalscore per criterium en overall weergegeven. 


Beoordelingscriteria


Voor de beoordeling van de oplossingsrichtingen zijn vijf kwalitatieve criteria 


geselecteerd:


• Reikwijdte: Inschatting van hoeveel reizigers baat hebben bij realisatie van een 


oplossing?


• Basisniveau: Inschatting van de mate waarin een oplossing bij draagt aan het 


creëren van een ‘basisbehoefte’.


• Toekomstbestendig: Inschatting welke oplossing het beste aansluit bij lopende 


of toekomstige ontwikkelingen?


• Value for money: Inschatting wat de beste besteding is van het beschikbare 


budget van 1 miljoen euro?


• Innovativiteit: In hoeverre is een oplossing innovatief?
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Reikwijdte 


verbetering


Creëren 


basisniveau


Toekomst-


bestendig


Value for 


money
Innovativiteit Totaal


1. Verbeterde ontvangst in treincoupés 16 10 4 6 11 47


2. Voldoende wifi in de trein 8 16 4 2 5 36


3. Verbeterde aanmeldprocedure 8 7 5 3 9 31


4. Los witte vlekken op 12 11 5 15 3 45


5. Upgrade individueel traject 8 4 6 16 2 36


6. Spoortunnels 13 16 12 12 6 60


7. EU-subsidie Gigabit Train 7 4 17 9 23 60


8. Gestandaardiseerde aanpak ProRail 5 8 12 6 7 37


9. Bespoedig doorlooptijd 4 5 10 7 6 32


Aanvullende eisen 5G-veiling 9 9 15 14 18 65


Totaal aantal ‘punten’ 90 90 90 90 90 450
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Algemene beoordeling per 
oplossingsrichtingen


Oplossing 1: Verbeterde ontvangst in treincoupés


Een van de telecomoperators merkt op dat er een fundamenteel verschil is 


tussen oplossingen die het signaal van buiten naar binnen in de trein minder 


verstoren (aanpassing van de constructie van de treincoupé) en oplossingen 


die het signaal buiten opvangen en binnen versterken. De eerste oplossing 


zorgt voor betere kwaliteit voor reizigers die gebruik maken van een eigen 


verbinding. 


Op 20 juli van dit jaar kondigde Deutsche Bahn aan dat zij haar nieuwe vloot 


van ICE-langeafstandstreinen uit gaat rusten met zogenaamde 


radiopermeabele ruiten, om een betere mobiele ontvangst aan boord 


mogelijk te maken [19]. 


Oplossing 2: Voldoende wifi in de trein


NS merkt op dat de winst van betere wifi in de trein waarschijnlijk in het niet 


valt bij het effect van een betere dekking van het netwerk in de buurt van het 


spoor. Natuurlijk is met goede dekking niet zonder meer de wifi in de trein 


beter. Keuze voor apparatuur en instellingen hebben vervolgens ook invloed. 


Ze verwachten dat investeren in verbetering van de wifi zelf niet toereikend 


zal zijn en niet in verhouding staat tot de kosten die daarmee gemoeid zijn. 


Ook de andere deelnemers zijn het er over eens dat voor goede wifi in de 


trein de dekking van het netwerk buiten de trein op orde moet zijn. De scores 


laten ook zien dat deze oplossing wordt gezien als een slechte investering 


(niet toekomstbestendig, geen value for money).


Oplossing 3: Verbeterde aanmeldprocedure


Deze oplossing scoort overall laag. Op het gebied van innovatie scoort deze 


hoog. Rover geeft deze oplossing een relatief hoge score, maar bijna alle 


andere partijen zetten in op andere oplossingen.


Oplossing 4, 5, 6: Verbeteren dekking bestaande netten


Telecompartijen zien het meeste in het oplossen van witte vlekken 


(oplossing 4,5,6). Overall scoren deze oplossingen maar gemiddeld, met een 


lichte voorkeur voor de oplossing in tunnels (oplossing 6). Als het gaat 


om value for money scoort juist oplossing 5 hoger. Deze oplossing scoort niet 


hoog op innovatie en als het gaat om toekomstbestendig zijn er ook 


oplossingen die hoger scoren. Deze oplossingen dragen bij aan het 


basisniveau vinden de meeste deelnemers. ProRail merkt hierbij op dat er een 


tender is uitgeschreven om masten op ProRail-grond te plaatsen.


Oplossing 7: Gigabit Train


Deze oplossing is vooral bij ProRail en NS populair. Bij de andere deelnemers 


zie je dat de een er meer in gelooft dan de andere, maar nergens scoort deze 


oplossing zo hoog als bij ProRail en NS. Hiermee is het ook een van de best 


scorende oplossingen en dan met name op de toekomstbestendigheid en de 


innovativiteit.
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Oplossing 8 en 9: Samenwerking tussen telecompartijen en ProRail


Alle partijen zeggen dat dit beter moet (ook ProRail zelf) en merken daarbij 


op dat de goede weg al is ingeslagen. In de scores zie je terug dat bijna alle 


partijen voor de uitvoering van de motie meer geloven in andere oplossingen. 


In de gesprekken heeft dit wel aandacht gehad, maar voor de uitvoering 


van de motie geloven de partijen overall meer in een van de andere 


oplossingen. KPN is hierbij een uitzondering en vindt dit een van de 


belangrijkste punten. Dat het wel aandacht verdient blijkt meer uit de 


gesprekken dan uit de score van de oplossingsrichtingen.


Aanvullende eisen 5G-veiling


Een van de oplossingsrichtingen die werd aangedragen was het idee om 


de veiling van 5G-frequenties te benutten door aanvullende eisen mee te 


nemen in de aanbesteding over de dekkingsgraad langs spoorwegen. Deze 


oplossingsrichting scoorde erg hoog bij de meeste deelnemers (ook op 


innovativiteit zoals gevraagd in het amendement), behalve bij de 


telecommaatschappijen. Met name de 700 Mhz-frequenties lenen zich voor 


dekking in dunbevolkte gebieden en in gebouwen [20]. Omdat de veiling 


voor de 700 Mhz-band al is gestart, is deze oplossingsrichting bij de verdere 


uitwerking van de oplossingsrichtingen buiten beschouwing gelaten. Er 


volgen nog veilingen voor de 3,5 Ghz- en de 26 Ghz-band waarin eventueel 


aanvullende eisen kunnen worden opgenomen. Deze hogere frequenties 


lenen zich minder voor de dekking in gebieden met weinig opstelpunten en 


zullen nog meer dan de huidige 4G-masten moeite hebben om door de 


kooiconstructie van de treincoupé door te dringen. Dit neemt niet weg dat de 


uitrol van dit nieuwe netwerk een bijdrage kan leveren. Er zijn bovendien wel 


eisen gesteld [21, 22] aan de dekking (98% van de Nederlandse gemeenten) 


en de bandbreedte in het algemeen (min. 100 Mbit/s), maar niet specifiek 


voor de spoorverbindingen bij de grens.
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Beoordeling 
oplossingsrichtingen per 
stakeholdergroep


Vervoerbedrijven


Vier vervoerbedrijven hebben een bijdrage geleverd aan het onderzoek. 


Overall zijn de vervoerders minder uitgesproken in voorkeuren. Alle 


oplossingsrichtingen krijgen in meer of minder mate steun. Overall scoren de 


Gigabit Train (met name door NS) en de aanpak van de spoortunnels als 


hoogste. Verbeterde ontvangst en aanmeldprocedures volgen.


Op de aspecten reikwijdte en basisniveau scoren witte vlekken en spoortunnels 


hoog. Opvallend is dat voldoende wifi in de trein bij vervoerders het hoogst 


scoort op het criterium basisniveau. Op het gebied van toekomstbestendig 


scoren de Gigabit Train en een gestandaardiseerde aanpak bij ProRail hoog. 


Op het gebied van innovatie scoort wederom de Gigabit Train hoog.


Rover


Hoewel veel reizigers gebruik maken van internet en wifi in de trein geeft 


Rover aan dat verbeteringen op het gebied van reisinformatie of OV chipkaart 


voor Rover belangrijker zijn. Ook stopcontacten in de trein zijn mogelijk voor 


reizigers belangrijker dan verbeteringen in internet of wifi. Van de voorgelegde 


oplossingen ziet Rover het meeste potentieel in de verbeterde 


aanmeldprocedures. Ontvangst in treincoupés staat ook hoog op de lijst. 


Rover ziet graag strengere eisen voor dekkingsgraad langs het spoor bij de 


nog resterende 5G-veilingen en stelt voor in nieuwe concessies voorwaarden 


op te nemen over het bereik van mobiele netwerken in het materieel.” 


Telecombedrijven


Opvallend aan de reacties van de telecombedrijven is dat de drie bedrijven 


zowel overall als op de verschillende criteria tot een andere beoordeling van 


de oplossingsrichtingen komen. De oplossingen witte vlekken, spoortunnels 


en het upgraden van individuele trajecten scoort bij telecomproviders 


weliswaar slecht op het criterium ‘Innovatief’ maar scoren overall als beste 


oplossingen. Ook het verbeteren van de ontvangst in treincoupés scoort 


hoog.


Qua beoordelingen scoren telecombedrijven en vervoerbedrijven duidelijk 


verschillend. De telecombedrijven geven in hun scores een voorkeur af voor 


het aanpakken van locaties met een tekort schietend bereik (witte vlekken, 


individuele trajecten en spoortunnels). Het aanpakken van spoortunnels is de 


enige oplossingsrichting die zowel bij vervoerders als telecombedrijven in de 


top drie staat.


ProRail


In haar beoordeling is ProRail voorstander voor de EU-subsidie voor een 


Gigabit Train. Vanuit het oogpunt van toekomstbestendigheid heeft ProRail 


ook oog voor het standaardiseren van de aanpak en bespoedigen van de 


doorlooptijd bij ProRail. Opvallend is dat bij de aspecten reikwijdte en 


basisniveau ProRail anders scoort dan de vervoerders. Vervoerders zien daar 


ook het belang van maatregelen met betrekking tot een verbeterde ontvangst 


in treincoupés en van maatregelen gericht op het oplossen van witte vlekken 


in het ontvangstbereik zoals in spoortunnels. Mogelijke verklaring hiervoor 


kan liggen in het feit dat ProRail veronderstelt dat zeker de dekking in 


spoortunnels al wordt opgepakt maar dat vervoerders zien dat het nog niet is 


gerealiseerd.
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Overall


ProRail en Rover komen qua overall scores tot een zo goed als gelijkgestemde 


oordeel. Dit oordeel is ook gelijk aan het gemiddelde oordeel van alle 


vervoerders. Het gebruik van internet in de trein komt bij vervoerders meer 


aan de orde. Bij het oordeel van ProRail valt op dat de top 3 oplossingen alle 


drie een duidelijke stap naar voren laten zien; inclusief het verder 


standaardiseren van de eigen werkwijze. Het oordeel van de telecombedrijven 


is echt anders. Telecombedrijven hechten nadrukkelijk meer belang aan 


oplossingsrichtingen die bijdragen aan het vergroten van de landelijke 


dekking. Onderling zijn er duidelijke verschillen tussen de verschillende 


telecombedrijven. Op deelaspecten valt op dat met name bij het criterium 


innovatie er duidelijke uitschieters zijn. De Gigabit Train en verbeterde 


ontvangst in coupes scoren hier duidelijk beter dan andere 


oplossingsrichtingen. Bij andere beoordelingscriteria zijn er minder 


uitgesproken voorkeuren.


Stakeholder Top 3 Oplossingsrichtingen


ProRail 1. Gigabit Train


2. Gestandaardiseerde aanpak


3. Bespoedig de doorlooptijd


Rover 1. Aanmeldprocedure


2. Ontvangst in treincoupés


3. Gigabit Train


Vervoerders 1. Gigabit Train


2. Spoortunnels


3. Ontvangst in treincoupés


Telecombedrijven 1. Spoortunnels


2. Witte vlekken


3. Ontvangst in treincoupés







Beoordeling 
grensoverschrijdende 
verbindingen
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In de inventarisatie en beoordeling is in brede zin gekeken naar 


verbeteringsmogelijkheden voor internet in de trein. In het amendement van 


Kamerleden Amhaouch en Van der Graaf wordt speciale aandacht gevraagd 


voor de internetverbinding in de trein bij grensoverschrijdende 


treinverbindingen. Bij grensoverschrijdende treinverbindingen is er een 


onderscheid te maken tussen enerzijds internationale hogesnelheidstreinen als 


de Thalys, ICE of de IC Berlijn en IC Brussel en anderzijds kort 


grensoverschrijdende verbindingen als de treinverbindingen Enschede –


Münster (NRW), Maastricht – Aachen (Arriva) of Arnhem – Düsseldorf (Abellio).


Alle aangedragen oplossingsrichtingen dragen ook bij het verbeteren van 


internet in de trein bij grensoverschrijdende verbindingen. Gelet op het 


specifieke karakter van de verbindingen en de trajecten zijn er een aantal 


oplossingsrichtingen die bijzondere aandacht vragen.


Voldoende wifi in de trein


Zowel in de IC Berlijn als in de IC Brussel is vandaag de dag geen wifi in de 


trein beschikbaar. De IC Berlijn wordt gereden met treinstellen van 


Deutsche Bahn (DB). DB is bezig om de huidige treinen te voorzien van 


repeaters. Tussen NS en DB zijn afspraken gemaakt over het daarna 


plaatsen van simkaarten in de modems voor wifi in de trein op Nederlands 


grondgebied. Vanaf naar verwachting 2023 zet Deutsche Bahn worden 


nieuwe treinen ingezet tussen Amsterdam en Berlijn. Deze  het zelfde 


comfortniveau hebben als van ICE treinen en ook uitgerust zijn met wifi.


NS heeft onder andere voor de IC Brussel nieuwe treinstellen besteld; de 


ICNG. Naar verwachting worden deze nieuwe treinen vanaf medio 2021 


ingezet op het Nederlandse spoorwegnet. Deze treinen zijn standaard 


voorzien van wifi. 


Spoortunnels


Alle treinverbindingen die gebruik maken van de HSL-Zuid maken ook 


gebruik van de vele spoortunnels op dit traject. Treinen rijden hier met 


hoge snelheid door de tunnels. KPN is bezig met het verbeteren van het 


bereik in de tunnels op de HSL-Zuid [23]. 


Witte vlekken en Upgrade traject


Met name het kortgrensoverschrijdend vervoer rijdt vaak door 


dunbevolkte gebieden waarvan er ook meer locaties zijn met beperkte 


dekking van het telefonienetwerk. Zonder bereik is er geen internet in de 


trein mogelijk. Het oplossen van witte vlekken en daarmee ook het 


integraal upgraden van een individueel traject ondervangt dit. 


Op dit moment is niet inzichtelijk welke specifieke trajecten of baanvakken 


dit betreft. Nader onderzoek naar exacte locaties en benodigde 


maatregelen is een vervolgstap op dit punt.


Belangrijke kanttekening is dat de toegevoegde waarde van goede 


dekking aan de Nederlandse zijde van de grens beperkt is als de dekking 


aan de buitenlandse zijde ontbreekt. Een treinreiziger heeft dan iets langer 


de beschikking over internet, maar het signaal zal alsnog stoppen bij de 


grens. Investeren op een dergelijk traject is dus vooral van toegevoegde 


waarde als de dekking aan de buitenlandse zijde wel goed is of als deze 


ook op orde wordt gebracht. Bij nader onderzoek zal dit moeten worden 


meegenomen.


Bovenstaande specifieke aandachtspunten laat onverlet dat ook de andere 


oplossingsrichtingen een bijdrage leveren aan het verbeteren van internet bij 


grensoverschrijdend treinverkeer.







Beoordeling op innovatie


In de inventarisatie en beoordeling is in brede zin gekeken naar 


verbeteringsmogelijkheden voor internet in de trein. In het amendement van 


Kamerleden Amhaouch en Van der Graaf wordt speciale aandacht gevraagd 


voor innovatieve oplossingen voor internet in de trein.


In de grafiek hiernaast is de score op het criterium innovatie (zie bladzijde 15) 


nader uitgesplitst naar verschillende groepen stakeholders. Bij de scores op 


innovatie spreekt er een oplossing uit: de Gigabit Train. Om dit initiatief in 


Nederland tot stand te laten komen en mogelijk co-financiering vanuit het CEF 


te realiseren is een opstartbudget nodig.


De tweede oplossing (op basis van de score) gaat over het signaal van het 


telecomnetwerk verbeteren in de treincoupé. De oplossingen die hiervoor zijn 


aangedragen werden in de gesprekken wisselend ontvangen, variërend van 


“gaat niet werken” of onbetaalbaar tot “misschien maar een kleine aanpassing”. 


Het recente persbericht van Deutsche Bahn laat zien dat  zogenaamde 


radiopermeabele ramen in ieder geval toch een realistische oplossing zijn. 


Een derde innovatieve oplossing is het verbeteren van de aanmeldprocedure 


voor wifi in de trein. 
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Oplossingsrichtingen bezien vanuit de vier perspectieven


Om te komen tot een passend advies is het goed om de voorgedragen 


oplossingsrichtingen en de beoordeling ervan te plaatsen in de context van de 


eerder benoemde vier perspectieven.  Bij het inventariseren en beoordelen van 


oplossingsrichtingen heeft het technische perspectief – en  daarmee indirect 


ook het belang van de reiziger – voorop gestaan. Technisch zijn alle 


oplossingen realiseerbaar. De ene oplossing is daarbij sneller te realiseren dan 


de andere. Sommige oplossingen hebben het karakter van een 


vervolgonderzoek, andere oplossingen leiden al direct tot resultaat.


Vanuit een reizigersperspectief geeft Rover in haar reactie op de 


oplossingsrichtingen aan dat zij wifi in de trein weliswaar een toegevoegde 


waarde vindt hebben maar dat gezien de opkomst van snel mobiel internet dit 


geen hoge prioriteit heeft. Rover kent meer waarde toe aan andere 


investeringen in het OV zoals het realiseren van single check-in/check-uit of 


verbeteren van de kwaliteit van de dienstregeling.


Vanuit internationaal perspectief ligt de kwaliteit van internet in de trein in 


Nederland al op een hoog niveau. Alle drie de ‘Nederlandse’ telecomproviders 


staan in de Europese top 10 wat betreft de kwaliteit van het netwerk. 


Resterende locaties met een slecht bereik zijn vaak locaties die lastig 


vergunbaar zijn, zoals in natuurgebieden, of locaties waar sprake is van 


minimaal gebruik.


Het dilemma wifi in de trein versus internet via een eigen mobiel apparaat 


zoals benoemd door Rover en door enkele vervoerders raakt direct de vraag in 


welke mate internet in de trein als een maatschappelijke basisvoorziening 


moet worden gezien. Hoe ver moet de dienstverlening van vervoerders gaan 


om gratis wifi aan te bieden in de trein als steeds meer reizigers over grote of 


zelfs ongelimiteerde databundels beschikken?


Oplossingsrichtingen bezien vanuit doelstellingen amendement


In het amendement van de Kamerleden Amhaouch en Van der Graaf lag de 


focus op innovatieve oplossingen om de internetverbinding in de trein te 


verbeteren. Het amendement vroeg daarbij bijzondere aandacht voor 


grensoverschrijdende treinverbindingen.


Van alle oplossingsrichtingen scoren het initiatief tot de Gigabit Train en een 


verbeterde ontvangst als hoogste op het gebied van innovatie. Beide 


oplossingen vergen nader onderzoek en kunnen niet direct gerealiseerd 


worden. Daarmee leiden deze oplossingsrichtingen op korte termijn niet tot 


een verbetering. Voor het verbeteren van internet in de trein bij 


grensoverschrijdende verbindingen vormt het verbeteren van ontvangst in de 


trein de meest relevante oplossing. Het plaatsen van extra apparatuur in de 


trein om signalen van de mobiele telefonienetwerken aan weerzijde van de 


grens om te vormen tot een wifi signaal is daarbij van toegevoegde waarde. 


Gelet op de investeringen die daarvoor nodig zijn en het aantal mensen dat 


hier gebruik van maakt is het van belang om scherp te blijven op het 


maatschappelijk nut van zo’n investering.


Een innovatieve oplossing met een sneller effect is het verbeteren van de 


aanmeldprocedures voor toegang tot wifi in de trein. Hoewel ook deze 


oplossing niet in het bijzonder bijdraagt aan grensoverschrijdend verkeer kan 


deze maatregel wel bijdragen aan het versoepelen van een overstap-penalty 


die bij het reizen in het openbaar vervoer wordt ervaren.
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Advies en vervolgstappen
verbetering internet in de trein







Oplossingen met een effect op kortere termijn moeten gezocht worden in het 


aanpakken van locaties met verminderd bereik. Hoewel niet innovatief 


adviseren wij ook om in kaart te brengen op welke spoorlijnen, en in het kader 


van dit amendement in het bijzonder bij welke grensoverschrijdende lijnen, er 


sprake is van witte vlekken. In aanvulling op deze inventarisatie adviseren wij 


tevens middels een quickscan in beeld te brengen of deze witte vlekken 


eenvoudig zijn op te lossen. Indien er sprake is van zogenaamde onrendabele 


locaties kan het ministerie overwegen een beperkte subsidie toe te kennen. 


Gelet op de beperkte financiële middelen is het gewenst om helder te 


normeren voor welke locaties of op te pakken trajecten je kiest. Het verder 


verbeteren van mobiel bereik in spoortunnels is ook niet innovatief maar levert 


wel een grote toegevoegde waarde. Netwerkoperators zijn hier in afstemming 


met ProRail al mee bezig; mogelijk kunnen deze werkzaamheden versneld 


worden.


Vervolgstappen


In het amendement is verzocht een budget ter beschikking te stellen van 1 


miljoen euro. Hoewel dit een aanzienlijk bedrag is, is het bedrag volstrekt 


onvoldoende om bijvoorbeeld aanvullende zendmasten te plaatsen om alle 


witte vlekken in Nederland aan te pakken. Op basis van de input van 


stakeholders en verwerking van reacties op de oplossingsrichtingen komen wij 


tot het advies om op een drietal terreinen stappen te zetten:


1) Verbeter de dekking van het mobiele telefonienetwerk door meer 


zendapparatuur in de omgeving van het spoor.


2) Verbeter procedures voor het plaatsen van deze zendapparatuur langs 


het spoor.


3) Verbeter ontvangst door het signaal zo goed mogelijk binnen te laten 


komen in de treincoupés.
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Verbeter de dekking


Betere dekking verdient nader onderzoek. Telecomproviders hebben een 


goed beeld van de kwaliteit van het mobiel bereik, ook langs het spoor. 


Advies is om gericht in beeld te brengen op welke baanvakken of trajecten 


het mobiele bereik verbeterd kan worden. Op basis van de inventarisatie kan 


een actieplan worden opgesteld waarbij specifiek kan worden gekeken naar 


locaties op grensoverschrijdende lijnen. Het benodigde inventariserende 


vervolgonderzoek vraagt naar verwachting beperkte doorlooptijd en budget. 


Daadwerkelijke verbetering van het bereik is echter kostbaar. 


Bijzondere aandacht gaat ook uit naar spoortunnels. In diverse spoortunnels 


voor reizigersvervoer is op dit moment geen mobiel bereik. Netwerkoperators 


zijn in afstemming met ProRail bezig deze tunnels te voorzien van de 


benodigde infrastructuur. Advies is om alle spoortunnels in Nederland hier 


mee uit te rusten. Vraag ProRail om een plan van aanpak voor een versnelling 


of uitbreiding van maatregelen indien nodig.


Verbeter procedures


Alle partijen zijn het er over eens dat het in de huidige situatie lastig is voor 


telecompartijen om hun zendapparatuur langs het spoor te plaatsen. Soms 


tijdrovende procedures en onduidelijkheid over de doorlooptijd voordat de 


benodigde vergunningen rond zijn belemmeren volgens de netwerkproviders 


een soepele uitrol van het mobiele netwerk langs het spoor. 


Tegelijk is er al verbetering zichtbaar. ProRail heeft al concrete plannen om de 


procedures verder te uniformeren. Het ingezette proces van het vermarkten 


van de opstelplaatsen langs het spoor draagt hier aan bij. Advies is hier vanuit 


dit amendement geen budget aan te besteden maar ProRail wel te verzoeken 


om het ministerie te informeren over het verbeteren en versnellen van de 


procedures. 







Verbeter ontvangst


De laatste stap is het vergroten van de effectiviteit van het mobiele signaal 


door een verbeterde ontvangst in de treincoupés. Een vermindering van het 


dempende effect van coatings op de ramen van treincoupés draagt bij aan de 


ontvangst van internet in de trein. Dit is geen specifiek grensoverschrijdend 


effect maar is wel innovatief. Advies is om op basis van de concessierelatie 


tussen het ministerie van IenW aan NS te vragen om meer informatie het 


effect van deze ramen.


Een andere innovatieve oplossing is het initiatief Gigabit Train. In dit initiatief 


van de Europese infrastructuur managers (EIM) en Europese reizigers-


vervoerders (CER) werken in dit voorstel samen aan een digitalisering strategie 


waar gigabit connectiviteit deel van uit maakt. Vanuit het beschikbare budget 


kan een verkenning worden gestart om hier aan deel te nemen. Het is 


overigens niet uit te sluiten dat de benodigde maatregelen om invulling te 


geven aan een Gigabit Train ten dele overeenkomen met maatregelen ten 


behoeve van een verbetering van de dekking.


Als derde innovatieve oplossing is aangedragen om de aanmeldprocedures 


voor wifi in de trein te verbeteren. Hoewel deze oplossing geen specifieke 


meerwaarde heeft voor grensoverschrijdend vervoer levert het wel gemak op 


voor treinreizigers die gebruik maken van wifi in de trein, Advies is om bij NS 


navraag te doen wat er voor nodig is om een seamless overstap, zoals in 


gebruik bij Abellio, in Nederland a) binnen NS te introduceren en b) over alle 


vervoerders toe te passen.


.
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Twee kanttekeningen


1. Voor treindiensten die geen deel uit maken van het Hoofdrailnet is het 


ministerie van IenW geen concessieverlener en zullen regionale 


overheden als concessieverleners hierover afspraken moeten maken met 


de betreffende vervoerders.


2. De focus voor een aanpak ligt op het Nederlandse spoorwegnet. Bij een 


eventuele aanpak van grensoverschrijdende lijnen is kwaliteit van het 


mobiele bereik en daarmee internet in de trein aan de andere kant van 


de grens ook van belang. Een onderzoek naar locaties met slecht bereik 


kan ook opgerekt worden om ook zicht te krijgen op de totale 


grensoverschrijdende verbinding.







Samenvattend


Op basis van de opgehaalde oplossingsrichtingen bij alle betrokken 


stakeholders en beoordeling van de oplossingsrichtingen door de 


stakeholders is het advies om het beschikbare gestelde budget van € 1 miljoen 


voor het verbeteren van internet in de trein in te zetten op:


• Vraag ProRail om inzichtelijk te maken wat nodig is om alle spoortunnels 


voor reizigersvervoer in Nederland in samenwerking met de 


netwerkproviders te voorzien van mobiel bereik.


• Breng in beeld op welke concrete baanvakken of trajecten het mobiele 


bereik te kort schiet. Stel op basis van de inventarisatie een concreet 


actieplan op waarbij in het bijzonder wordt gekeken naar locaties op 


grensoverschrijdende lijnen. Nader onderzoek naar specifieke locaties zal 


naar verwachting maximaal € 50.000 vragen. Uiteindelijk kan een selectie 


van knelpunten, met in achtneming ook van knelpunten in spoortunnels, 


worden aangepakt. Voorgesteld wordt hier het nog niet gealloceerde 


bedrag aan te besteden (€ 600.000). Dit budget kan dan worden gebruikt 


voor subsidies aan netwerkoperators om (versneld) over te gaan tot 


plaatsing van telecommasten op (onrendabele) locaties met geen of 


beperkt mobiel bereik.


• Vraag NS om nadere informatie over mogelijkheden van introductie van 


een seamless overstap vergelijkbaar met toepassing Abellio in het 


Verenigd Koninkrijk (zie blz 4). Indien realisatie in Nederland realistisch is 


wordt geadviseerd om in samenspraak met alle vervoerders te verkennen 


een nadere verkenning en eventuele pilot te organiseren. Advies is hier 


een bedrag van € 100.000 te reserveren.


• Verzoek NS om nadere informatie over het effect van toepassing van 


radio permeabele ramen op de kwaliteit van internet in de trein.
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• Start samen met ProRail, NS en andere treinvervoerders in Nederland 


een verkenning naar participatie in het Gigabit Train project en de 


mogelijkheden voor het verwerven van Europese subsidie voor 


deelname aan dit project. Voorstel is om vanuit het beschikbaar gestelde 


budget voor deze maatregel initieel een bedrag van € 50.000 te 


reserveren. Voor een vervolgfase wordt geadviseerd een bedrag van € 


100.000 te reserveren.


• Verzoek ProRail om het ministerie te informeren over het verbeteren en 


versnellen van de procedures voor aanleg en uitbreiding van 


infrastructuur voor mobiele telefonie. 


• Gebruik het momentum van de nieuwe HRN-concessie voor NS 


Reizigers om goede afspraken te maken over de kwaliteit van wifi in alle 


NS treinen en beschikbaarheid van wifi in alle internationale treinen. 


• Het amendement Amhaouch en Van der Graaf heeft geleid tot meer 


aandacht voor de kwaliteit van Internet in de Trein. Door meerdere 


geïnterviewden is aangegeven dat het goed is om deze aandacht een 


structureel karakter te geven. Oprichting van een werkgroep voor 


onderzoek en monitoring draagt bij aan het verder aanjagen van 


verbeteringen. Het ministerie van IenW kan hier invulling aan geven. 


Deze acties moeten worden gezien als een tussenstap in het later gerichter en 


beter onderbouwd besluiten te nemen over een definitieve besteding van het 


budget. Op de volgende bladzijde is een indicatief voorstel uitgewerkt voor 


een overal budgetallocatie van het beschikbare budget van € 1 miljoen.







Allocatie budget voor maatregelen ter verbetering van internet in de trein


Nadere uitwerking
Indicatief 


budget
Vervolgaanpak 


Indicatief 


budget


1. Verbeterde ontvangst in treincoupés Verzoek NS om nadere informatie € 0 -


2. Voldoende wifi in de trein -


3. Verbeterde aanmeldprocedure Verzoek NS om nadere informatie € 0
Mogelijke verdere 


uitwerking of pilot
€ 100.000


4. Los witte vlekken op Nader onderzoek naar 


witte vlekken
Opstellen actieplan € 50.000


Aanpak selectie 


knelpunten
€ 600.0005. Upgrade individueel traject


6. Spoortunnels
Verzoek ProRail om 


nadere informatie


7. EU-subsidie Gigabit Train
Verkenning onderzoek naar meerwaarde 


Gigabit train
€ 50.000


Opstart project en CEF 


subsidie aanvraag 
€ 100.000


8. Gestandaardiseerde aanpak ProRail Verzoek aan ProRail om nadere informatie en 


actieplan
€ 0 -


9. Bespoedig doorlooptijd


Onderzoek en monitoring € 50.000 € 50.000


Budgetallocatie € 150.000 € 850.000
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Samenvatting 


Het eerste halfjaar van 2020 startte met goede prestaties en de ambitie om het hoge prestatieniveau van 2019 voort te 


zetten, maar door de komst van het coronavirus is de dienstverlening van NS in een ander licht komen te staan. 


2019 was een belangrijk jaar voor NS. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: IenW) heeft een 


tussentijdse evaluatie uitgevoerd, de zogenoemde Midterm Review (MTR), naar de vervoerconcessie en de prestaties van 


NS. De conclusie is dat we onze prestatieafspraken hebben waargemaakt en de reizigers tevreden zijn. We zijn de 


staatssecretaris erkentelijk voor de complimenten die zij in dat kader heeft uitgesproken voor de prestaties die NS en 


ProRail de afgelopen jaren gezamenlijk hebben neergezet. Deze complimenten zijn een terechte pluim voor onze 


medewerkers.  


De komst van het coronavirus in de eerste helft van 2020 had een enorme impact op de samenleving als geheel, en op 


NS. We kijken terug op een moeilijk halfjaar maar zijn ook trots op wat er is bereikt. NS heeft vanaf de start van de 


coronacrisis gehandeld vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, door in opdracht van de Rijksoverheid 


vervoer voor vitale beroepen en noodzakelijke reizen mogelijk te blijven maken en door coulant om te gaan met 


verzoeken van reizigers om abonnementen voortijdig te beëindigen of te wijzigen. In de eerste dagen van de 


coronacrisis is in recordtijd een basisdienstregeling ontwikkeld, waarmee veilig vervoer voor vitale beroepen en 


noodzakelijke reizen verzekerd was. Daarna is steeds opgeschaald wanneer dat mogelijk was, binnen de 


coronamaatregelen. We hebben maatregelen genomen om veilige en verantwoorde omstandigheden voor de reizigers 


en onze medewerkers te creëren, zoals bewegwijzering (in samenwerking met ProRail) en huisregels op de stations en in 


de treinen. Samen met onze partners in het NOVB zijn spreidingsafspraken gemaakt met onderwijsinstellingen. Voor 


onze medewerkers zijn handelingsperspectieven ontwikkeld, persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt en 


werkomgevingen van operationele functies die niet thuis uitgevoerd kunnen worden zijn aangepast. NS heeft waar 


mogelijk uitvoering gegeven aan de concessie-eisen en de acties uit het vervoerplan. Waar nodig, is prioriteit gegeven 


aan het mogelijk maken van veilig reizen en werken tijdens de coronacrisis. In die context licht NS in deze rapportage 


over de eerste helft van 2020 de operationele prestaties op het HRN en de activiteiten die NS uitvoert in het kader van 


de vervoerconcessie 2015-2025 voor het HRN toe. 


 


De impact van corona is groot, maar de opgave voor duurzame mobiliteit blijft 


NS wordt financieel hard geraakt door de coronacrisis. Op het dieptepunt van de coronacrisis waren de 


reizigersaantallen zo’n circa 90% lager dan de prognose. Voor het tweede halfjaar anticiperen we - een eventuele 


‘tweede golf’ niet meegerekend – op een voorzichtig herstel maar de reizigersaantallen zullen naar verwachting ver 


onder het niveau van 2019 blijven. We verwachten dat NS het jaar zal afsluiten met een daling van de 


vervoersopbrengsten van ongeveer € 1 miljard (-40%) ten opzichte van het vorige jaar. Ook de komende paar jaar zal de 


impact nog voelbaar zijn, door economische krimp en doordat trends als thuiswerken doorzetten
1
. NS verwacht dat 


aanvullende financiering vanuit de overheid ook na 2020 nodig zal blijven om beschikbaarheid van het treinvervoer op 


peil te houden en de financiële continuïteit van de onderneming te waarborgen. Tegelijkertijd zien we dat de opgave 


voor een toekomstbestendig OV-systeem onverminderd belangrijk blijft. De bevolkingsgroei en verstedelijking zetten 


namelijk ook door, en de roep om verduurzaming klinkt zo mogelijk nog luider. NS blijft zich dit jaar en komende jaren 


inzetten voor verdere verbetering van de deur-tot-deurreis. Daarnaast blijven investeringen in infrastructuur en 


samenwerking tussen vervoerders, overheden, ProRail, reizigersorganisaties en andere belanghebbenden noodzakelijk 


om een toekomstbestendig OV-systeem te realiseren. 


NS kijkt vooruit 


In het eerste halfjaar van 2020 hebben we, ondanks corona, ook weer aan vernieuwing en verbetering van onze 


dienstverlening gewerkt. We werken aan innovatie, zo hebben wij in het eerste halfjaar geëxperimenteerd met de 


zelfrijdende trein waarbij we in kleine stapjes uiteindelijk succesvol een trein zelf hebben laten rijden tussen Zwolle en 


Lelystad. We hebben belangrijke stappen gezet naar verbeteringen in de dienstregeling, zoals de komende 


tienminutentrein Rotterdam / Leiden / Schiphol / Utrecht / Arnhem. NS werkt mee aan de duurzame ambitie om het 


internationale treinverkeer te versterken. Zo is gewerkt aan de voorbereiding van de introductie van de nachttrein 


Amsterdam – Innsbruck/Wenen v.v. per start dienstregeling 2021. Dit betekent dat Nederland per eind 2020 weer is 


aangesloten op het Europese nachttreinennet. In juni van dit jaar lanceerde NS haar plan voor de IC-verbinding 


Randstad-Aken. Ook hebben we begin dit jaar de vernieuwde strategie op duurzaam ondernemen bij NS vastgesteld 


waarin staat dat we willen bijdragen aan het Parijs-akkoord en aan een aantal sustainable development goals van de 


Verenigde Naties door onze aandacht te vestigen op fossielvrij ondernemen, circulair ondernemen en groen 


ondernemen. We zijn gemotiveerd om in 2020 en in de toekomst Nederland duurzaam bereikbaar te houden. Voor 


iedereen. 


                                                           


1
 Uit onderzoek van NS en TU Delft onder een panel van 47.500 NS reizigers blijkt dat een circa een derde van de forenzen verwacht zijn/haar reisgedrag te veranderen. 
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1 Inleiding 


Het eerste halfjaar van 2020 is gekenmerkt door de komst van het coronavirus in Nederland en de enorme 


consequenties voor de samenleving als geheel, en voor de rol van het openbaar vervoer. Na een succesvol 2019, 


met goede operationele resultaten en een positieve Midterm Review (MTR), begon dit jaar met de ambitie het 


hoge prestatieniveau voort te zetten. Vanaf maart 2020 werd de impact van het virus op de samenleving 


zichtbaar. Allereerst op de volksgezondheid, maar ook de economische gevolgen zijn fors als gevolg van de 


maatregelen die de overheid heeft moeten nemen. De impact op onze medewerkers en het hele bedrijf is groot. 


We kijken terug op een moeilijk eerste halfjaar, voor de reizigers en voor onze medewerkers. We zijn echter ook 


trots op wat we in deze bijzondere tijd gerealiseerd hebben. Op verzoek van de overheid hebben we in bijzondere 


omstandigheden met grote flexibiliteit, creativiteit en inzet van al onze collega’s steeds een passende 


dienstregeling aangeboden en daarmee gezorgd dat zorgmedewerkers en mensen in andere vitale beroepen hun 


belangrijke werk konden doen en noodzakelijke reizen mogelijk bleven. We hebben continu met het ministerie 


van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), regionale overheden, ProRail, vervoerders (in het bijzonder in OV-NL 


verband) en consumentenorganisaties samengewerkt om het openbaar vervoer op een verantwoorde manier 


draaiende te houden en zodra mogelijk op te schalen. En ondertussen zijn we blijven werken aan het verbeteren 


van onze dienstverlening naar de toekomst.  


 


Blijven investeren in bereikbaarheid 


De coronacrisis heeft een schok teweeggebracht zoals we die nog niet kennen en het ligt in lijn der verwachting 


dat de effecten nog lang voelbaar zullen zijn. De economische impact is aanzienlijk en uit onderzoek dat NS in 


samenwerking met de TU Delft heeft laten uitvoeren blijkt dat er structurele veranderingen in het reisgedrag 


zullen zijn, doordat bijvoorbeeld trends als thuiswerken doorzetten. Tegelijkertijd zien we dat de opgave voor een 


toekomstbestendig OV-systeem onverminderd belangrijk blijft. De bevolkingsgroei en verstedelijking zetten 


namelijk ook door, en de roep om verduurzaming klinkt zo mogelijk nog luider. NS blijft zich dit jaar en komende 


jaren inzetten voor verdere verbetering van de deur-tot-deurreis. Daarnaast blijven investeringen in infrastructuur 


en samenwerking tussen vervoerders, overheden, ProRail, reizigersorganisaties en andere belanghebbenden 


noodzakelijk om een toekomstbestendig OV-systeem te realiseren. 


Tweede helft van 2020: blijvende impact corona, reizigers weer welkom in de trein 


Het begin van het tweede halfjaar valt samen met de mededeling van het kabinet dat we alle reizigers weer 


welkom mogen heten. NS maakt zich samen met andere partijen sterk om reizigers weer veilig en verantwoord 


gebruik te laten maken van het openbaar vervoer. Hoe het virus zich precies ontwikkelt is op dit moment nog 


onbekend. We zullen de situatie voortdurend blijven monitoren en maatregelen handhaven of nemen om veilig 


reizen en werken mogelijk te blijven te maken. Dit betekent dat ook in de tweede helft van dit jaar de uitvoering 


van het OV-protocol
2
 zal gelden als kader voor onze bedrijfsvoering - naast de sturingselementen uit de 


vervoerconcessie.  


We zullen ook vooruitkijken naar de lange termijn impact van corona op NS. De financiële gevolgen zijn groot 


door verlies van inkomsten, en het rijden op volledige sterkte om de reizigers zoveel mogelijk ruimte te geven om 


veilig te kunnen reizen. Het omzetverlies wordt in 2020 voor een deel gedekt door de 


beschikbaarheidsvergoeding, maar de omzet zal ook in de komende jaren achterblijven op onze eerdere 


prognoses. Dit betekent dat we onze bedrijfsvoering tegen het licht moeten houden en rekening houden met een 


kleinere organisatie richting 2025. 


 


Opbouw van deze rapportage 


In deze halfjaarrapportage 2020 licht NS de operationele prestaties op het hoofdrailnet (HRN) toe in het licht van 


de coronacrisis. We besteden aandacht aan de impact en gevolgen van de coronacrisis en de maatregelen die NS 


genomen heeft om het overheidsbeleid inzake het coronavirus (“Protocol Verantwoord blijven reizen in het OV”) 


mogelijk te maken, en Nederland bereikbaar te houden tijdens de coronacrisis. Daarnaast besteden we aandacht 


aan de beleidsprioriteiten: 1) verdere kwaliteitsverbetering in 2020; 2) internationaal spoorvervoer; 3) verder 


versterken van de regionale samenwerking, en de randvoorwaarden en programma’s uit het Vervoerplan 2020. 


Ten slotte geven we de cijfermatige ontwikkeling van de prestatie indicatoren weer en wordt de impact van het 


coronavirus op deze cijfers verklaard. 


                                                           


2
 Protocol “Verantwoord blijven reizen in het Openbaar vervoer” van I&W: actuele versie dateert van 1 juli 2020. 
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2 Nederland bereikbaar houden tijdens de coronacrisis 


Het OV is cruciaal voor Nederland, ook in moeilijke tijden. NS heeft vanaf de start van de coronacrisis gehandeld 


vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door in opdracht van de Rijksoverheid vervoer voor vitale 


beroepen en noodzakelijke reizen mogelijk te blijven maken, maar ook door bijvoorbeeld coulant om te gaan met 


verzoeken van reizigers om abonnementen voortijdig te beëindigen of te wijzigen.  


De uitdagingen van de coronacrisis en de maatregelen die hierbij horen zijn sterk afwijkend van de normale 


bedrijfsvoering waarop de vervoerconcessie is gebaseerd. Om deze reden heeft de staatssecretaris van IenW 


aangegeven pragmatisch om te gaan met de eisen uit de vervoerconcessie, in situaties waar de afwijking verband 


houdt met corona of de door het kabinet getroffen maatregelen. NS heeft waar mogelijk invulling gegeven aan 


de concessieafspraken, maar waar nodig prioriteit gegeven aan het mogelijk maken van veilig reizen en werken 


conform overheidsrichtlijnen.  


In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste maatregelen die NS genomen heeft om Nederland bereikbaar te 


houden tijdens de coronacrisis. Ook geven we inzicht in de (financiële) impact op NS.  


2.1 Van basisdienstregeling tot dienstregeling in nationaal belang 


Sinds de aankondiging van de coronamaatregelen op 15 maart, heeft NS de dienstregeling in afstemming met de 


Rijksoverheid aangepast om de resterende reizigersvraag te accommoderen, rekening houdend met de 


coronamaatregelen en de beschikbaarheid van personeel. In eerste instantie hebben we met spoed een nieuwe 


basisdienstregeling ontworpen
3
. Hiermee werd per 21 maart met beperkte inzet van middelen (materieel, 


personeel etc.) toch een regelmatige en betrouwbare treindienst geboden. Vanaf elk HRN-station in Nederland 


reden, in alle richtingen, minstens twee treinen per uur, uitgezonderd de stations en tijdstippen waar in de 


reguliere dienstregeling ook maar éénmaal per uur wordt gestopt. Op deze manier hielden we Nederland 


bereikbaar voor noodzakelijke reizen. Vervolgens hebben we de treindienst constant gemonitord om bij te sturen 


indien nodig. Voorbeeld hiervan is de inzet van extra treinen naar Zandvoort bij mooi weer i.v.m. de drukte en 


gewenste reizigersafstand.  


Naar gelang de coronamaatregelen langzaamaan werden versoepeld, werd ook onze treindienst in kleine stapjes 


opgeschaald in goed overleg met de buitenwereld (regio’s, collega vervoerders en consumentenorganisaties). Op 


deze manier konden we blijven voldoen aan de reizigersvraag terwijl we ook de 1,5m-afstandmaatregel konden 


hanteren in de treinen. Sinds 2 juni rijdt NS weer grotendeels de normale dienstregeling. Per 29 juni rijden we 


weer de volledige binnenlandse dienstregeling
4
 en per 1 juli mogen alle zitplaatsen weer gebruikt worden.  


Inmiddels hebben we een proces ingericht om continu vijf weken vooraf een treindienstplan te maken waarin de 


dienstregeling met het beschikbare materieel en personeel afgestemd kan worden op de verwachte aantallen 


reizigers. Daarbij toetsen we op eventuele knelpunten op basis van de nieuwste reizigersprognoses en 


coronamaatregelen en versterken treinen waar dat nodig lijkt en mogelijk is. Op deze manier realiseren we een 


plan dat zo goed mogelijk aansluit op de operationele behoefte in deze onzekere tijden.  


2.2 Veilig reizen en werken 


OV-protocol 


NS heeft zich voortdurend ingespannen om voorwaarden te creëren om reizigers veilig te vervoeren en personeel 


veilig te laten werken. Een voorbeeld hiervan is het OV-protocol, een levend document dat NS, collega 


vervoerders, vakbonden, reizigersorganisaties en IenW samen opgesteld en steeds geactualiseerd hebben. Het 


hebben van een protocol was een voorwaarde van het kabinet om verder op te kunnen schalen. Bepalend was 


het kabinetsbesluit halverwege dit traject om niet-medische mondkapjes verplicht te stellen in het OV waardoor 


                                                           


3
 Normaal gesproken wordt het treindienstplan ruim vooraf gemaakt met wekelijkse aanpassingen i.v.m. evenementen en/of buitendienststellingen. Toen de intelligente 


lockdown werd afgeroepen, lagen reeds uitgewerkte plannen klaar t/m september. Deze moesten allemaal in korte tijd worden teruggedraaid en vervangen door een 


nieuw plan.  


4
 Thalys en Eurostar rijden op moment van schrijven nog geen volledige dienstregeling en zullen in de tweede helft van 2020 verder opgeschaald worden 
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de vervoerscapaciteit in de trein kon toenemen van ca. 25% van de zitplaatsen naar 50%, en vanaf 1 juli 100% 


van de zitplaatsen. Veel van onze adviezen zijn overgenomen, zoals de keuze voor een model waarbij reizigers 


naar “raamstoelen” worden gedirigeerd (i.p.v. om-en-om volgens het taximodel), de door NS en ProRail 


ontworpen bewegwijzering (pictogrammen) en huisregels op de stations (die ook worden toegepast door collega-


vervoerders) en de mogelijkheid om proposities die recreatief vervoer stimuleren (zoals dagkaart fiets, 


groepskorting, samenreiskorting) tijdelijk op te schorten. 


 
In de trein en op het station 


Door het verplicht stellen van mondkapjes voor reizigers in het OV kon de zitplaatscapaciteit vergroot worden. 


Om aan te geven welke zitplaatsen gebruikt mogen worden zijn in de trein groene stickers op de ramen naast alle 


stoelen aan de raamzijde geplaatst. Voor uitrol zijn verschillende oplossingen eerst beproefd om het gedrag van 


reizigers en technische kwalificaties van de gebruikte middelen te beoordelen.  


 


Alle stations zijn voorzien van informatieborden met leefregels. En een groot deel van de stations is voorzien van 


afstandsmarkeringen. Met een transfer-analyse (aantal reizigers versus beschikbare m2 op perron) is inzicht 


verkregen in de afstand die tussen reizigers beschikbaar is, en op welke locaties knelpunten kunnen ontstaan. De 


20 grootste stations zijn voorzien van desinfectiezuilen. Hiermee bereiken we 30% van de reizigers. Mondkapjes 


en handgel zijn opgenomen in het assortiment van diverse Retail verkooppunten. 


Daarnaast is NS een pilot gestart met een vrijwillige aanmeldservice. Deze pilot, gestart per 11 mei, liep tot 14 


juni en gaf reizigers en NS inzicht in de specifieke drukte per trein. Vanaf 14 juni is de pilot gestopt, maar de 


aanmeldservice is nog wel beschikbaar voor de reizigers. Per 1 juli is deze aanmeldservice uitgebreid met het 


aanmelden van een fiets, zodat het aantal beschikbare fietsplekken per trein zichtbaar is en reizigers een trein 


kunnen kiezen waar nog (voldoende) fietsplekken beschikbaar zijn. Zodoende streeft NS ernaar de treinreis en 


doorgang in de trein veilig en comfortabel te houden.  


Bij calamiteiten 


Om te weten hoe in verstoorde situaties van de treindienst rekening gehouden kan worden met de 


coronamaatregelen zijn scenario’s uitgewerkt met en voor de gehele operationele keten. Deze scenario’s 


beschrijven hoe om te gaan met het uitvallen van treinen en met inzet vervangend busvervoer, rekening houdend 


met de beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen. 


Voor onze medewerkers 


In een aangepast handelingsperspectief voor rijdend- en walpersoneel is voor verschillende situaties beschreven 


hoe te handelen binnen de coronamaatregelen, om discussie op de werkvloer te voorkomen en een veilige 


werkomgeving te bieden in en om de trein en op het station.  


In de werkomgeving voor operationele functies die niet vanuit huis kunnen worden uitgevoerd zijn aanpassingen 


gedaan. Er zijn o.a. schermen geplaatst op de besturingscentra en aanpassingen gedaan in de schaftlocaties. Om 


te monitoren of er niet teveel medewerkers tegelijk op een schaftlocatie zijn is er een dashboard ontwikkeld. 


Gelaatsmaskers en mondkapjes zijn verstrekt aan medewerkers waarvan de werkomstandigheden niet dusdanig 


ingericht kunnen worden om anderhalve meter afstand te borgen. Hierbij zijn alle functiegroepen (bij S&O, O&S, 


NS Stations, Retail, Services, Logistiek) meegenomen. Daarnaast is een digitale fluit verstrekt aan de 


medewerkers.  


Spreidingsafspraken met onderwijsinstellingen 


Vanaf 15 juni zijn de onderwijsinstellingen weer deels geopend en het is de ambitie om na 1 augustus deze 


openstelling verder op te schalen. Hiermee verwacht NS (net als de overige OV-vervoerders) meer OV-


reisbewegingen, met name van en naar onderwijsinstellingen. Om deze reisbewegingen te kunnen faciliteren en 


een veilige reis te bieden, dienen de reisbewegingen zo veel als mogelijk gespreid te worden over de dag en 


week. Met de OV-vervoerders, onderwijsinstellingen, consumentenorganisaties en de ministeries van IenW en 


OCW zijn landelijke basisafspraken over spreiding gemaakt (“afspraken veilig vervoer MBO, HBO en WO”) die 


regionaal verder uitgewerkt en geoptimaliseerd worden.  


2.3 Financiële gevolgen coronacrisis  


NS wordt financieel erg hard geraakt door de coronacrisis. De treinen en stations waren in de maanden maart t/m 


juni leger dan ooit. De reizigersaantallen trekken weer aan, maar we verwachten het niveau van 2019 de 


komende jaren niet te halen. Dit komt door de verwachte economische krimp en doordat trends als thuiswerken, 
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individueel vervoer en minder internationaal reizen naar verwachting nog een tijd doorzetten. Omdat dit een 


bijzondere situatie is zullen we hieronder in gaan op de financiële impact. 


2020 


In 2019 zagen we een reizigersgroei van bijna 4%. Bij doorgaande groei zou het aantal reizigers per gemiddelde 


werkdag in 2020 uitkomen op 1,33 mln. In de eerste weken van de crisis daalde het aantal reizigers met 


ongeveer 90% ten opzichte van deze verwachting. Na ongeveer zes weken werd het dieptepunt bereikt. Daarna 


trokken met name de ritten gemaakt in het weekend (sociaal recreatief) en rondom feestdagen aan. In juni was 


het aantal reizigers circa 70% lager dan oorspronkelijke verwachting. Omdat NS weer de normale dienstregeling 


rijdt ligt de bezettingsgraad in de zomer van 2020 rond 10%.  


De opbrengsten van het binnenlands vervoer namen in het eerste halfjaar t.o.v. 2019 (€ 1.2 miljard) af met 


ongeveer 1/3 tot ongeveer € 0,8 miljard. Dit is het saldo van twee ‘normale’ maanden (januari en februari) en vier 


maanden crisis. Het aantal reizigerskilometers daalde met 50% en abonnementen en contracten werden door 


klanten opgezegd. NS is coulant omgegaan met verzoeken van reizigers om abonnementen voortijdig te 


beëindigen of te wijzigen. Met NS Flex kan de reiziger maandelijks overstappen naar het gratis vol-tarief 


abonnement. Daarnaast is NS zakelijke klanten die tijdens de coronacrisis geen gebruik maakten van het 


treinvervoer financieel tegemoet gekomen 


 


Voor het tweede halfjaar verwachten we, met alle onzekerheid die het vooruitkijken tijdens de coronacrisis met 


zich meebrengt, een voorzichtig gedeeltelijk herstel
5
. Het volume zal toenemen maar nog het hele jaar met 


enkele tientallen procenten onder het niveau van 2019 blijven. Het zakelijke- en forensenvervoer zal zich tot het 


einde van het jaar waarschijnlijk minder herstellen door thuiswerken. In dat kader ontwikkelen we proposities die 


tegemoetkomen aan het gewijzigde reisgedrag van onze reizigers. Desondanks zal het opbrengstenniveau ver 


achter blijven. We verwachten dat NS het jaar zal afsluiten met een daling van de vervoersopbrengsten van 


ongeveer € 1 miljard (-40%) ten opzichte van 2019. 


De opbrengsten bij het internationale treinvervoer vallen relatief nog verder terug en kwamen t/m juni uit op 


minder dan de helft van de oorspronkelijke verwachting. Hier is geen sprake van demping door abonnementen 


en studentenkaart. Ook voor heel 2020 is de verwachting dat de opbrengsten minder dan de helft zullen zijn van 


de oorspronkelijke verwachting.  


Onze productiekosten nemen nauwelijks af omdat de treindiensten op peil blijven. Onze inzet is erop gericht de 


reizigers volop te verwelkomen in de trein en op de stations. Ondanks de beschikbaarheidsvergoeding van de 


overheid en de overige steunmaatregelen zal het verlies dit jaar naar verwachting tussen de € 100 miljoen en 


€150 miljoen liggen.  


De komende jaren  


De komende jaren zijn er maatregelen noodzakelijk zijn om weer financieel gezond te worden, om het 


treinkaartje betaalbaar te houden en om ook in de toekomst Nederland bereikbaar te houden. We verwachten de 


komende jaren ongeveer 1,4 miljard euro te moeten besparen op investeringen en operationele uitgaven. We 


kijken daarom kritisch naar onze investeringen. Rekening houdend met de lagere reizigersprognoses voor de 


komende jaren hoeven we minder nieuwe treinen te bestellen en bestuderen we of oudere treinen uit dienst 


kunnen. Ook leggen we alle projecten langs de lat en houden we richting 2025 rekening met een kleinere 


organisatie. Over de benodigde maatregelen is overleg met de OR en bonden gestart.  


Ook met deze besparing zal het financiële resultaat ver achterblijven bij het laatst vastgestelde businessplan. NS 


verwacht dat aanvullende financiering vanuit de overheid ook na 2020 nodig zal blijven om het treinvervoer 


kwantitatief en kwalitatief op peil te houden en de financiële continuïteit van de onderneming te waarborgen. 


                                                           


5
 De impact van een eventuele “tweede golf” is hierin niet meegewogen. 
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3 Werken aan betere dienstverlening  


Ondanks de coronacrisis, is dit halfjaar ook gewerkt aan het verbeteren van de dienstverlening aan onze reizigers. 


Er is onder meer gewerkt aan verdere versterking van regionale samenwerking en invulling van de wensen van 


stakeholders, samenwerking ten behoeve van toekomstbestendig en efficiënt spooronderhoud, internationaal 


spoorvervoer, veiligheid, toegankelijkheid, duurzaamheid en innovatie.  


3.1 Dienstregeling6 


Na zorgvuldige voorbereiding en goed overleg met stakeholders en partners (o.a. IenW, Locov, Rover, regionale 


overheden en gemeentes) is op 15 december 2019 de nieuwe dienstregeling succesvol ingegaan. Onder andere 


door instroom van nieuw Sprintermaterieel (de Sprinter Nieuwe Generatie, SNG) heeft NS op een aantal trajecten 


verschillende voor de reiziger belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren. Tussen Noord-Nederland en 


de Randstad zijn reistijden, na constructief overleg, verkort door onder andere verschuiving van de Sprinter 


Leeuwarden-Meppel naar de knoop Zwolle. Ook is rond Amersfoort een lang gekoesterde wens in vervulling 


gegaan: het verhogen van frequenties van de Intercity's en Sprinters zodat onze reizigers meer reismogelijkheden 


krijgen en bovendien een grotere zitplaatskans hebben. De spitspendel Harderwijk-Amersfoort doet het 


bijvoorbeeld goed. De bestaande Sprinter is rustiger geworden en het aantal reizigers in de ochtendspits vanuit 


Harderwijk en Nijkerk is met 10% toegenomen. Ook zijn hierdoor enkele reisrelaties tussen delen van de Veluwe 


en de Randstad in de spits tot bijna 30 minuten verkort. NS kijkt hiermee – tot de komst van corona- terug op een 


succesvol begin van 2020. 


NS is in januari 2020 gestart met de formele adviesprocedure over de voornemens voor Dienstregeling 2021 met 


consumentenorganisaties in het Locov en decentrale overheden vertegenwoordigd aan de OV- en spoortafels. Uit 


de consultatie bleek dat de plannen voor Dienstregeling 2021 positief werden ontvangen. 


De komende jaren wil NS de dienstregeling nog verder verbeteren. Omdat in 2022 meerdere grote verbeteringen 


op de rol staan, zijn we al in 2019 begonnen de verschillende dienstregelingswijzigingen stapsgewijs te 


integreren. Op die manier is er voldoende ruimte voor een goede dienstregelingsguitwerking en worden 


aandachtspunten vroeg ontdekt. Dit is cruciaal om stakeholders wederom op tijd te consulteren, zoals begin dit 


jaar is gedaan.  


Zo is NS onder andere voornemens op de corridor Arnhem – Utrecht – Schiphol – Rotterdam de frequentie te 


verhogen van 4 naar 6 Intercity's per uur. Aandachtspunten die hieruit ontstaan zijn met de verschillende regio’s 


besproken in zogenoemde themasessies. Voor de regio Noord-Holland Noord heeft NS samen met stakeholders 


een ontwerp gemaakt dat een optimum is tussen regionale wensen en bedrijfseconomische belangen. Dit traject 


is in 2019 gestart en begin van dit jaar afgerond. Deze beoogde dienstregeling wordt meegenomen in de 


gesprekken met ProRail over 2022. Ook heeft NS intensieve gesprekken gevoerd met de regionale stakeholders 


over de dienstregeling 2022 Leeuwarden – Zwolle.  


3.2 Samenwerking 


NS werkt intensief samen met diverse partners voor een vlekkeloze reis van deur-tot-deur. In de eerste helft van 


2020 was er intensief contact met een brede groep van stakeholders en partners zoals ProRail, regionale 


overheden, consumentenorganisaties en andere vervoerders. 


 


NS heeft met reizigersorganisaties (zoals in het Locov) en in het NOVB gesproken over de gevolgen van de 


coronacrisis voor de dienstverlening. Onderwerp van gesprek was bijvoorbeeld de basisdienstregeling, het 


restitutiebeleid en het meenemen van de fiets in de trein. Ook hebben we de adviesprocedure doorlopen over de 


voornemens voor Dienstregeling 2021. Er is doorlopend gesproken over de studie voor de nieuwe Intercity, met 


als sluitstuk een adviesprocedure hierover in begin 2020. NS heeft themasessies georganiseerd over het 


meenemen van fietsen in de trein in de toekomst, de interieurvisie en reisinformatie. 


 


                                                           


6
 Deze paragraaf beschrijft acties en resultaten die niet aan corona gerelateerd zijn. In paragraaf 2.1 gaan we in op de aangepaste dienstregelingen a.g.v. de coronacrisis.  
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In Toekomstbeeld OV is NS dit halfjaar als één van de deelnemers aan het programma nauw en actief betrokken 


bij de studies die moeten leiden tot input voor ontwikkelagenda die later dit jaar vastgesteld wordt. Met onze 


partners in de Mobiliteitsalliantie hebben we dit halfjaar verder gewerkt aan het uitvoeren van het Deltaplan 


Mobiliteit uit 2019. Ook hebben we met de Mobiliteitsalliantie gekeken naar de lange termijn impact van 


coronavirus, resulterend in het in het rapport “Hoe houden we Nederland in beweging?”. 


 


Binnen het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) wordt doorlopend samengewerkt. In de eerste helft van 


dit jaar had het NOVB+
7
 een belangrijke rol in de coronamaatregelen, zoals het tot stand komen van het protocol 


‘Verantwoord blijven reizen in het Openbaar Vervoer’ (zie ook paragraaf 2.2). Tevens is de basis gelegd voor 


uitbreiding van de scope van het NOVB.  


 


De Stuurgroep Middellange Termijn (MLT, NS-ProRail-I&W) begint steeds meer het gremium te worden waarin 


toekomstige productstappen maar ook dilemma’s over infrastructuur- trein integratie besproken worden en 


gezamenlijk wordt vastgesteld wat noodzakelijk is om deze stappen te realiseren. Dit proces loopt nu goed en de 


eerste resultaten zijn bereikt. De volgende benodigde stappen zijn het verder vormgeven van de structurele 


financiële dekking van de MLT-assetknelpunten en het borgen van de gelijkgerichte sturing van NS en ProRail 


door I&W. 


 


Versterken van de regionale samenwerking 


In 2020 hebben we de samenwerking met regionale partners over verbeteringen en opgaven voortgezet en op 


punten geïntensiveerd. Om nog beter met partners in de regio’s aan gezamenlijke knelpunten en opgaven te 


werken hebben we onze regiodirecties versterkt met bijvoorbeeld mobiliteitsontwikkelaars. Hieronder beschrijven 


we de voortgang in de eerste helft van 2020 voor de thema’s actualiteit rond de coronacrisis, regionale 


ontwikkelagenda’s, dienstregelingplannen en treindienstcontracten. In de Jaarrapportage Vervoerconcessie 2020 


gaan we uitgebreid in op alle acties zoals omschreven in het Vervoerplan 2020. 


Met de uitbraak van de coronacrisis zien we dat onze partners in de regio net als NS met evenveel energie en 


creatieve oplossingen onverkort willen samenwerken en we samen bouwen aan bereikbaarheid met een beter 


OV-systeem en kwalitatief hoogwaardige en goed functionerende OV-knooppunten. Daarnaast zijn verschillende 


initiatieven tot stand gekomen gericht op het gezamenlijk monitoren van de coronasituatie en het bespreekbaar 


maken van veranderingen zoals met onderwijsinstellingen en werkgevers in de regio’s. Vanuit NS steken we 


zowel landelijk als regionaal veel tijd en energie in het ‘spreiden, spreiden, spreiden’ en zien we grote baten van 


benutten voor zowel reizigers, het mobiliteitssysteem als geheel alsmede voor het betaalbaar houden van het OV 


richting de toekomst. 


  


In Regionale Ontwikkelagenda’s werken we met partners in de regio aan afspraken over het verkennen en 


realiseren van wensen op het gebied van de dienstregeling, plannen voor de ontwikkeling van andere 


vervoerders, concessieverleners met bus, tram en metro en OV-knooppunten. In de eerste helft van het jaar 


hebben we verder gewerkt aan ontwikkelagenda’s in de verschillende regio’s met bespreking aan de OV- en 


spoortafels. Dit gebeurt veelal ook in de context van het Toekomstbeeld OV.  


 


Over de voortgang en ontwikkeling van de dienstregeling na 2021 is in alle regio’s ook onverkort het gesprek 


gevoerd, bijvoorbeeld de tienminutentrein Rotterdam / Leiden / Schiphol / Utrecht / Arnhem, de optimalisatie van 


de dienstregeling in Noord-Holland Noord, de introductie van de Airport Sprinter in de regio Amsterdam en het 


doortrekken van de Sprinter Leeuwarden-Meppel naar Zwolle. Ook is gesproken over een tweede 


grensoverschrijdende stoptrein Roosendaal-Antwerpen.  


 


In het eerste halfjaar van 2020 zijn verschillende afspraken gemaakt met regio’s over maatwerk, via 


contracttreinen. Het contract voor de nachttrein Arnhem-Nijmegen is verlengd tot en met 2024. Ook met de 


gemeente Amersfoort is het contract verlengd, tot en met 2023. Met de gemeente Amsterdam is afgesproken 


om nog één jaar de nachtstop op station Amsterdam Bijlmer ArenA met het Nachtnet Randstad te verlengen. Met 


de gemeente Hilversum hebben we een contract getekend voor een nachttrein naar zowel Utrecht als Amsterdam 


per dienstregeling 2021. 


                                                           


7
Het NOVB+ bestaat uit de reguliere NOVB vertegenwoordigers: het Rijk (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), vervoerders, consumentenorganisaties en decentrale 


concessieverleners en is daarnaast in verband met de coronacrisis aangevuld met ProRail, reizigersorganisatie ROVER en een vertegenwoordiging van de vakbonden in het 


OV. 
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3.3 Samenwerking bij werkzaamheden 


De eerste helft van 2020 stond ook wat betreft werkzaamheden in het teken van het coronavirus. Bepaalde 


werkzaamheden konden niet, of alleen aangepast, uitgevoerd worden. Tegelijkertijd was de basisdienstregeling 


en de lage vervoervraag ook het moment om werk juist wel uit te voeren gezien de beperkte hoeveelheid hinder 


voor de klant. Aan de andere kant was de mogelijkheid om bussen als vervangend vervoer in te zetten uiteraard 


ook beperkt. Al met al vereiste dit intensief en goed contact met ProRail en onze stakeholders om zo een 


betrouwbaar en veilig treinproduct te kunnen leveren. Een goed voorbeeld hiervan is de 38-daagse 


buitendienststelling bij Geldermalsen, die door de coronamaatregelen niet volgens het oorspronkelijke plan kon 


worden uitgevoerd. Na veel creativiteit en aanpassingsvermogen van alle partijen is dit toch gelukt. Ook zijn er 


door ProRail werkzaamheden naar voren gehaald of versneld uitgevoerd door de ruimte die is ontstaan als gevolg 


van maatregelen om het coronavirus te bestrijden (o.a. Schiphol- en Willemsspoortunnel). 


Tegelijkertijd komt er in de nabije toekomst nog steeds een grote vervangingsopgave van het spoor op ons af die 


bij ongewijzigd beleid tot een toename van hinder zal leiden. De spoorsector werkt aan creatieve oplossingen 


voor dit probleem in het programma TWAS (Toekomstbestendig werken aan het spoor). NS zoekt actief mee naar 


meer ruimte voor het uitvoeren van projecten (bijvoorbeeld door meer overdag werken mogelijk te maken) die 


tegelijkertijd zo min mogelijk extra hinder voor de reiziger opleveren. Wij doen dit in een intensieve en 


transparante samenwerking met ProRail, andere vervoerders, het Ministerie van IenW, consumentenorganisaties 


en aannemers. Daarbij is voor NS van het grootste belang dat de kosten en baten van alle partijen integraal 


worden afgewogen, om ervoor te zorgen dat klanthinder en de gevolgen voor de vervoerconcessie transparant 


mee worden gewogen.  


3.4 Internationaal spoorvervoer 


NS International werkt in partnership met Thalys, Eurostar, DB, NMBS en ÖBB aan beide zijden van de grens aan 


treinreizen, afgestemd op de wensen van de klant. Reizen met de trein is schoon, comfortabel, gemakkelijk en 


steeds vaker sneller en goedkoper dan vliegen op bestemmingen tot ongeveer 700 kilometer. Steeds meer 


reizigers ontdekken dit. Tot maart 2020 groeide het aantal verkochte internationale treintickets ten opzichte van 


voorgaande jaren en steeg de klantwaardering.  


Vanaf medio maart ging ook de internationale dienstregeling vanuit Nederland naar Duitsland, België, Frankrijk, 


Verenigd Koninkrijk en Zwitserland naar een zeer beperkte dienstregeling als gevolg van de uitbraak van het 


coronavirus in deze landen. NS International is in deze periode 16 keer per dag blijven rijden tussen Rotterdam en 


Antwerpen v.v. en 4 x per dag tussen Amsterdam en Frankfurt v.v. waarvan 1 x door naar Basel v.v. Deze 


basisdienstregeling was, net als bij NS in het binnenland, gericht op reizigers in vitale beroepen en repatriëring. In 


de maanden maart, april en mei zagen we een omzetdaling van -85% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. 


Vanaf begin juni is de internationale dienstregeling weer opgestart en rijden de IC Brussel, IC Berlijn en ICE weer 


volledig, net als de regionaal grensoverschrijdende verbindingen naar België. Thalys en Eurostar zijn inmiddels ook 


weer gestart met rijden en schalen verder op in tweede helft van dit jaar, afhankelijk van hoe de situatie zich 


ontwikkelt.  


Het aantal verkochte tickets en het aantal reizigers per dag blijven ver achter ten opzichte van niveaus voor de 


uitbraak van het coronavirus. Enerzijds komt dit doordat de dienstregeling nog niet volledig is; Eurostar en Thalys 


moeten nog verder opschalen in tweede helft van 2020. Anderzijds komt dit door veranderend reisgedrag.  


In de eerste helft van het jaar is ondanks de maatregelen om het coronavirus te bestrijden gewerkt aan de 


voorbereiding van de introductie van de nachttrein Amsterdam – Innsbruck/Wenen v.v. per start dienstregeling 


2021. Dit betekent dat Nederland per eind 2020 weer is aangesloten op het Europese nachttreinennet. 


Ook heeft NS in de Europese spoorsector en in de Europese Commissie gepleit voor versterking van het Europese 


spoorvervoer onder de titel HERMES (Harmonize European Rail: Mobility, Economy, Sustainability). 


Voor de IC Berlijn is de aanvraag ingediend bij ProRail om met ingang van dienstregeling 2021 voor een aantal 


treinen per dag de reistijd met 10 minuten te verkorten. Daarover wordt medio 2020 door ProRail een besluit 


genomen. Deze tussenstap past in de ambitie om de reistijd naar Berlijn met 30 minuten te verkorten per 2024. 


Voor de regionaal grensoverschrijdende verbindingen kijkt NS International verder en breder dan voorheen 


namelijk in een driehoek van financiële haalbaarheid, maatschappelijke waarde en strategische waarde voor de 


regio. Dit maakt ook dat NS in juni haar plan voor de IC-verbinding Randstad-Aken v.v. lanceerde. 
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Dit voorjaar zou in het teken hebben gestaan van de directe Eurostar tussen Amsterdam en Londen v.v. Alle 


voorbereidingen waren daarvoor getroffen maar door het coronavirus is dit uitgesteld naar najaar 2020, 


afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt.  


3.5 Veiligheid  


3.5.1 Spoorwegveiligheid 


Op 2 januari 2020 vond te Den Haag een ontsporing plaats. Hierbij vielen geen ernstig gewonden, maar de 


schade aan het spoor was aanzienlijk. Dit incident is door NS grondig onderzocht. Op basis hiervan neemt NS 


structurele verbetermaatregelen. Op 22 mei 2020 vond te Hooghalen een aanrijding op een overweg plaats 


waarbij een collega-machinist is overleden. Dit ongeval heeft veel impact op alle NS medewerkers. Naar 


aanleiding van dit ongeval is een uitgebreid onderzoek gestart naar de oorzaken. NS heeft in een brief aan de 


staatssecretaris aangedrongen op het sluiten van onbewaakte spoorwegovergangen. Zolang deze 


spoorwegovergangen niet worden gesloten, is het de verantwoordelijkheid van ProRail om de veiligheid te 


borgen. Aanvullend treft NS daar waar mogelijk maatregelen. 


 


In het eerste half jaar is het aantal STS-passages lager dan de eerste helft van voorgaande jaren. In hoeverre het 


lage aantal STS-passages het gevolg is van de aangepaste dienstregeling en/of maatregelen zoals ORBIT wordt 


nader onderzocht.   


 


In het eerste half jaar hebben IenW, NS en ProRail gesproken over de toegevoegde functionaliteit in de 


zogenaamde ATB STM, een oplossing waarbij gebruik wordt gemaakt van Eurobalises op ATB EG-baanvakken. NS 


en ProRail hebben gezamenlijk analyses en onderbouwingen aangeleverd. Het ministerie van IenW werkt nog aan 


een beleidsmatige en juridische beoordeling om deze functionaliteit toe te voegen. 


 


De uitvoering van het Fit-to-Drive programma is vertraagd omdat de ontwikkeling van effectieve interventies meer 


tijd vraagt dan vooraf ingeschat. De nieuwe manier om veiligheidsincidenten te onderzoeken is operationeel. 


Hierdoor ontstaat een breder inzicht in de oorzaken van veiligheidsincidenten en STS-passages.   


3.5.2 Sociale veiligheid in de trein en op het station 


NS draagt zorg voor een veilige reis- en werkomgeving waar klanten zich prettig voelen en medewerkers optimaal 


kunnen functioneren. Dit doen we samen met de overheid, andere vervoerders, politie en andere organisaties. 


Daarnaast dragen we zorg voor onze eigendommen, materieel en gebouwen.  


In de eerste maanden van het jaar was sprake van een groeiend aantal reizigers en een toename van drukte in de 


stations en op de perrons. In voorkomende gevallen zijn bij grootschalige evenementen ´crowd control´ 


maatregelen ingezet om de reizigersaantallen en reizigersstromen te stroomlijnen en de bijbehorende risico´s te 


beheersen. 


 


Vanaf maart daalden de reizigersaantallen sterk en hiermee ook de incidentmeldingen m.b.t. sociale veiligheid. 


De meldingen van overlast daarentegen lieten op diverse stations een stijging zien, overlastgevers waren meer 


zichtbaar dan normaal gesproken en zochten hun vertier op het station. Via samenwerking met ketenpartners en 


maatwerkoplossingen is hier tegen opgetreden. 


 


In het eerste halfjaar zien we een toename in het aantal suïcides op het spoor. In 2020 waren er 97 incidenten 


gerelateerd aan suïcides (85 in 2019). Deze stijging is vooral te wijten aan het hoge (onverklaarbare) aantal van 


suïcides in de maand januari van 28 (17 in 2019). De overige maanden laten een stabiel beeld zien. In 


samenwerking met het ministerie, landelijke GGZ en 113 Zelfmoordpreventie werken we verder aan de hulpkaart 


voor verwarde personen en de psychologische autopsie. Bij deze psychologische autopsie worden de 


nabestaanden van de overledene bevraagd (op vrijwillige basis) om meer inzicht te krijgen en te leren van de 


ingrijpende gebeurtenis. Vervolgens kunnen gerichte maatregelen worden ontworpen om suïcide op het spoor 


verder terug te dringen. 


 


De programma’s ’Behandelen en opstellen´ en ‘Toegang´ hebben bijgedragen aan het verbeteren van de 


bewaking van onze eigendommen, materieel en gebouwen. In het bijzonder moeten hierbij de Eurostar en het 


opstelterrein Watergraafsmeer vermeld worden. Verder is graffiti gedurende de coronaperiode (vanaf maart 
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2020) sterk afgenomen. Door stilstand van veel materieel door een beperkte dienstregeling is er extra beveiliging 


ingezet op basis van de top 10 locaties op vandalisme. Dit heeft mede gezorgd voor een daling van gemiddeld 


1.000 m2 per dag naar gemiddeld 500-600m2 per dag gedurende Q2 2020. 


 


De antiterrorisme maatregelen worden continu actueel gehouden. De in het Security Management Systeem 


beschreven uitgangspunten en procedures zijn voortdurend gemonitord op actualiteit en daar waar nodig 


aangepast. Ook hebben diverse oefeningen en inspecties plaatsgevonden. 


 


De pilot waarin reizigers via WhatsApp of SMS kunnen melden dat zij zich onveilig voelen in de trein of op het 


station die in 2019 succesvol is gebleken, is dit halfjaar landelijk uitgerold. 


3.6 Toegankelijkheid 


In het eerste halfjaar is als gevolg van corona veel aandacht geweest voor het in stand houden van gelijkwaardige 


reismogelijkheden voor klanten met een beperking. In dit kader heeft NS een actieve rol vervuld in de werkgroep 


die verantwoordelijk was voor het waarborgen van toegankelijkheid in het OV-protocol en is er veel afstemming 


geweest met belangenorganisaties die mensen met een beperking vertegenwoordigen. Een belangrijk resultaat 


van deze intensieve afstemming is dat NS als één van de weinige spoorvervoerders in Europa vanaf het begin van 


de coronacrisis reisassistentie is blijven aanbieden. Deze service was vanaf maart t/m mei in aangepaste vorm 


beschikbaar waardoor het merendeel van de reizigers met een beperking een beroep kon blijven doen op NS 


Reisassistentie. Vanaf 1 juni 2020 konden we ook de reizigers die fysieke hulp van een medewerker nodig hebben 


om met hun hulpmiddel de trein in of uit te komen weer helpen waardoor NS Reisassistentie vanaf dit moment 


weer voor iedereen beschikbaar was. Extra aandacht ging de afgelopen maanden uit naar goede communicatie 


over toegankelijk reizen tijdens de coronacrisis: de informatie op ns.nl is continu actueel gehouden en er zijn 


verschillende filmpjes gemaakt - voor klanten met motorische, visuele en auditieve beperkingen - waarin de 


maatregelen op het station en in de trein worden toegelicht. Het filmpje voor reizigers met een auditieve 


beperking is ook uitgebracht in een versie met een tolk Nederlandse Gebarentaal. 


 


Ook het geplande werk lag niet stil. Zo is in februari NS Reisassistentie geïntroduceerd op het nachtnet en is in 


het boekingssysteem voor reisassistentie een IT aanpassing gerealiseerd waardoor klanten in de tweede helft van 


2020 kunnen kiezen voor een ontmoetingsplek op het perron. Hiermee wordt de meldtijd op het station voor 


reizigers met een motorische beperking aanzienlijk verkort. 


 


Verder blijven we werken aan het zichtbaar maken van omroepberichten. We verwachten als eerste een stap te 


kunnen zetten op het gebied van omroepberichten in de trein. Daarnaast werkt NS aan een service waarbij 


reizigers een seintje krijgen wanneer op het door hen geplande traject een toegankelijke trein plaatsmaakt voor 


een niet-toegankelijke trein. Zij kunnen dan tijdig hun reisplan aanpassen of alsnog assistentie aanvragen voor de 


desbetreffende reis. 


 


Reizigers met een rolstoel hebben behoefte aan informatie over de toegankelijkheid van een station. NS zal er dit 


jaar samen met ProRail zorg voor dragen actuele en betrouwbare informatie over de toegankelijkheid van stations 


richting reizigers beschikbaar te stellen. 


3.7 Duurzaamheid 


Begin 2020 is met de Raad van Bestuur de vernieuwde strategie op duurzaam ondernemen bij NS vastgesteld. 


Daarin staat dat we willen bijdragen aan het Parijs-akkoord en aan een aantal sustainable development goals van 


de Verenigde Naties
8
. Dit doen wij door onze aandacht te vestigen op fossielvrij ondernemen, circulair 


                                                           


8
 Sustainable Development Goals: Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling. Geraadpleegd op 


https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/internationale-afspraken-ontwikkelingssamenwerking/global-goals-werelddoelen-voor-duurzame-


ontwikkeling.  
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ondernemen en groen ondernemen. Daarnaast hebben we aandacht voor het borgen van duurzaamheid(scriteria) 


in bestaande processen en in het beleid.   


 


NS is koploper op het gebied van duurzame mobiliteit. Zo is ons vervoerproduct klimaatneutraal door dat alle 


treinen op windenergie rijden en ook treinvervangend busvervoer is klimaatneutraal. In onze bedrijfsvoering is 


veel aandacht voor circulariteit zo is bijvoorbeeld 99% van de materialen bij de revisie van onze treinen in de 


kringloop behouden. NS stimuleert andere bedrijven in deze ontwikkeling. We blijven daarom actief bijdragen 


aan de doelstellingen van de coalitie Anders Reizen. Tijdens de coronacrisis is specifiek aandacht gevraagd voor 


niet reizen met de boodschap: “reis niet met het OV als dat niet nodig is’’ en daarna ‘’vermijd drukte, reis buiten 


de spits’’ waarbij we vanuit NS, samen met onze partners van Anders Reizen, belang hechten het signaal af te 


geven duurzaam te reizen als het even kan. Dit signaal vanuit Anders Reizen is gepaard gegaan met veel media 


aandacht en betrokkenheid van zowel aangesloten als niet aangesloten bedrijven. Intern blijven we ook kijken 


naar verbetermogelijkheden op dit gebied. In dat kader is de afgelopen maanden het interne vliegbeleid van NS 


aangepast: zakelijke reizen onder de 500 kilometer worden altijd per trein afgelegd.  


 


In het eerste half jaar zijn goede resultaten behaald in het verbeteren van de energie efficiëntie tractie. Zo hebben 


nu alle machinisten de technische hulpmiddelen voor energiezuinig rijden tot hun beschikking. Helaas is het 


totaalbeeld op energie efficiency minder positief: de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3-MEE) kunnen 


als gevolg van de coronacrisis niet meer worden gehaald. In 2019 was ons einddoel van 2020 (30% reductie ten 


opzichte van 2005) bijna bereikt. Doordat we echter vanwege de coronacrisis in het eerste half jaar van 2020 een 


aantal maanden met vrijwel lege treinen hebben gereden zijn de tot nu toe behaalde resultaten zo goed als teniet 


gedaan. NS heeft dit besproken met IenW en RVO. Beide partijen hebben aangegeven begrip te hebben voor 


deze terugval in resultaten gezien de uitzonderlijke situatie. RVO heeft aangegeven rekening te houden met de 


effecten van de coronacrisis in relatie tot de genoemde Meerjarenafspraken bij het afgeven van de 


voortgangsverklaring die in april 2021 wordt verstrekt. 


  


Circulariteit is voor NS een belangrijke pijler. Zo heeft NS in de eerste helft van 2020 een projectvoorstel 


ingediend bij EUROSPEC om kennis over circulair inkopen van rollend materieel (treinen) op Europees niveau te 


delen en te harmoniseren/opschalen. Daarnaast is circulariteit meegenomen als pijler in een aantal grote 


aanbestedingen (zoals circulair demonteren van treinen en de verwerking van afval van werkplaatsen en kantoren 


naar grondstoffen). Voor de aanbestedingen is de tool CircularIQ geselecteerd om circulariteit (en duurzaamheid) 


meetbaar te maken.  


3.8 Innovatie 


De uitdaging om duurzaam openbaar vervoer in Nederland bereikbaar, betaalbaar en aantrekkelijk te 


houden vraagt om innovatie. NS wil uitgroeien tot een “mobiliteitsbedrijf van wereldklasse”; de reis van de klant 


van deur tot deur regisseren, aansluitende mobiliteitsdiensten naadloos verbinden met een ondersteunend 


digitaal platform, onze internationale treindiensten uitbreiden met eenvoudige ticketing en een adaptieve 


organisatie creëren die flexibel planning en assets kan inzetten op snel veranderende omstandigheden. De 


noodzaak om wendbaar en flexibel te kunnen opereren, wordt bewezen door de coronacrisis.   


  


Onze manier van innoveren heeft tot doel snel en laagdrempelig proof-of-concepts te realiseren. Deze beproeven 


we in de praktijk of in onze simulatieomgevingen. Bij bewezen effectiviteit van de innovaties brengen wij deze zo 


snel mogelijk op grote schaal in de praktijk. Zo hebben wij in het eerste halfjaar van 2020 geëxperimenteerd met 


de zelfrijdende trein, waarbij we in kleine stapjes uiteindelijk succesvol een trein zelf hebben laten rijden tussen 


Zwolle en Lelystad. We beproeven en ontwikkelen geavanceerde algoritmes en AI-technieken, waarmee we 


ingewikkelde planningsproblemen oplossen. We zijn samen met ProRail een project gestart om met een 


wiskundig algoritme snel een aangepaste dienstregeling te kunnen maken voor werkzaamheden of bij een 


bijzondere situatie zoals de coronamaatregelen. Ook bouwen we algoritmes waarmee we treinen op de seconde 


nauwkeurig kunnen laten rijden. Hiermee maken we meer treinen op het bestaande spoor mogelijk en kunnen 


we energiezuinig rijden.  


 


Daarnaast innoveren we in de intermodale reis van de toekomst, door apps te ontwikkelen die een persoonlijke, 


digitale reisbegeleiding bieden. In het eerste half jaar van 2020 is samen met GVB, RET en HTM gewerkt aan de 


oprichting van een MaaS-platform waarin vervoermiddelen van verschillende mobiliteitsaanbieders kunnen 


worden gecombineerd. In onze NS-app zullen we die toegankelijk maken voor onze reizigers. De Autoriteit 


Consument & Markt (ACM) heeft begin juli groen licht gegeven voor de introductie van dit digitale platform. 


Tevens heeft de ACM groen licht gegeven aan NS en Pon om onder de vlag van Hely samen te werken om 


duurzaam deelvervoer voor meer gebruikers en op meer locaties beschikbaar te maken. De reisbegeleiding doen 


we steeds meer op basis van actuele (big-) data vanuit bijvoorbeeld de OV-chipkaart gegevens. Sinds juli maken 







   


  


NS Halfjaarverantwoording Vervoerconcessie 2020 14 


we met deze data prognoses voor iedere kalenderdag waar we dat eerder voor een gemiddelde weekdag deden. 


Hiermee kunnen we vraag en aanbod nog beter afstemmen. Ook maken we m.b.v. AI inzichtelijk waar het druk is 


in de trein en helpen we de reiziger een comfortabele plek te vinden. 


 


Nieuwe ontwikkelingen volgen, en daar kennis over opdoen, kan en wil NS niet alleen. Daarom werken we 


samen in co-creatie met diverse partners zoals technische universiteiten en start-ups. Zo participeren wij onder 


andere in de Hardt Hyperloop. 


3.9 Benchmark 


In 2019 voerde NS weer een internationale benchmark studie uit waarbij de prestaties en klantoordelen van NS 


zijn vergeleken met die van vergelijkbare Europese Spoorwegondernemingen; DSB (Denemarken), NMBS (België), 


SBB (Zwitserland), Greater Anglia en West Midlands Trains (Verenigd Koninkrijk).
9
 Deze vervoerders exploiteren 


ook middelgrote netwerken, die vrij druk bereden worden, waarbij de nadruk ligt op forensenvervoer. De 


benchmark is in afstemming met ProRail uitgevoerd om meer te leren over de prestaties die NS en ProRail samen 


leveren. Voor NS en ProRail maken deze benchmarks deel uit van verplichtingen uit de concessies 


(Vervoerconcessie art.26, Beheerconcessie art. 27). De benchmark vergelijkt de ontwikkeling van de prestaties en 


klantoordelen in de periode 2014 tot en met 2018. De internationale benchmark studie van 2020 is samen met 


de Midterm Review half juni 2020 naar het ministerie van IenW en naar de Tweede Kamer gestuurd. 


De benchmark laat zien dat NS in deze periode bovengemiddeld presteert als het gaat over de klantwaardering, 


punctualiteit en veiligheid voor reizigers. De klantwaardering heeft in deze benchmark periode een continue 


stijgende ontwikkeling laten zien van 11% t.o.v. de vorige benchmark. Daarmee stijgt het klantoordeel van NS 


harder dan bij enige andere vervoerder uit de vergelijkingsgroep en gaat NS van de vijfde plaats van de 


vergelijkingsgroep in 2015 naar de tweede plaats in 2018. Hierbij spelen de grote verbeteringen van de 


reizigerspunctualiteit, de instroom van nieuwe treinen en de verbouwing en renovatie van een aantal stations een 


grote rol. De punctualiteit is bovengemiddeld en de uitval van de treinen is rond het gemiddelde, terwijl het 


hoofdrailnet het drukst bereden spoorwegnet is uit de vergelijkingsgroep. Naast de hoge benutting van het 


spoor, realiseert NS in deze vergelijking ook de hoogste productiviteit van het materieel. NS is één van de 


koplopers op het gebied van duurzaamheid met de hoogste energie efficiency en een verwaarloosbare CO2 


uitstoot.  


 


 


  


                                                           


9
 Rijksoverheid (2020…), geraadpleegd op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/11/midterm-reviews-van-de-


concessies-van-ns-en-prorail-en-de-internationale-benchmark-ns-en-prorail  
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4 Prestatie-indicatoren 


De prestatie- en informatie indicatoren zoals vastgelegd in de vervoerconcessie zijn ontwikkeld en gecontracteerd 


op een normale bedrijfsvoering. De prestaties in het eerste halfjaar van 2020 zijn tot stand gebracht onder sterk 


van normaal afwijkende condities en de sturing was, mede op verzoek van de overheid, gericht op het uitvoeren 


van overheidsbeleid inzake het coronavirus en niet primair op de prestatie-indicatoren. In deze context is de KPI-


realisatie op onderdelen niet representatief voor de prestaties van NS. Ook kunnen enkele KPI’s als gevolg van de 


coronamaatregelen niet gemeten worden. De impact is per KPI verschillend en wordt hieronder nader toegelicht. 


 


Algemeen klantoordeel HRN en HSL  


In januari en februari scoorde het Algemeen klantoordeel op HRN en HSL beter dan in dezelfde periode vorig jaar. 


Op het HRN was ten opzichte van een jaar eerder het oordeel over de reinheid van het interieur van de treinen 


het sterkst gestegen. Op de HSL zijn de sterke verbetering van de oordelen over de reisinformatie en de stiptheid 


van de trein de belangrijkste oorzaken van de verbetering van het klantoordeel ten opzichte van een jaar eerder 


(toen de software-problemen van de TRAXX-locomotieven in januari en februari voor lage punctualiteit op de HSL 


zorgden). 


Vanaf 13 maart 2020 is het ophalen van gegevens stopgezet omdat NS het gezien de 1,5 meter maatregelen niet 


gepast achtte om enquêteurs door de trein te sturen. Hierdoor zijn er geen kwartaalcijfers beschikbaar voor het 


eerste halfjaar van 2020.  


Reizigerspunctualiteit 


 


HRN 


In januari en februari scoorde de reizigerspunctualiteit op het HRN goed. Januari kende mild winterweer, 


waardoor de prestaties voor januari goed waren. In februari werden de prestaties gedrukt door de stormen Ciara 


en Dennis. Door de getroffen coronamaatregelen is NS vanaf half maart 2020 een basisdienstregeling gaan 


rijden. Vanaf half maart laat de reizigerspunctualiteit relatief hoge scores zien. Immers, toen reden veel minder 


treinen waardoor eventuele vertragingen makkelijker konden worden ingelopen en er minder sprake was van 


vervolgvertraging. Omdat het aantal reizigers gedurende de basisdienstregeling minder dan 10% was van het 


normale aantal, zal de relatief hoge score zeer beperkte invloed hebben op het jaarcijfer van 2020. De jaarscore 


wordt immers bepaald door het gewogen gemiddelde van de maandscores (gewogen naar aantal reizigers). 


Figuur 1: Reizigerspunctualiteit 5 minuten HRN 
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Figuur 2: Reizigerspunctualiteit 15 minuten HRN 


HSL  


In januari en februari 2020 scoorde de Reizigerspunctualiteit HSL 5 minuten matig, door o.a. infrastructurele 


defecten bij Zuidweg waar een snelheidbeperking van kracht is geweest en een defect bij de Willemspoortunnel, 


waardoor spoorstaven en bevestigingsklemmen moesten worden vervangen. Tevens hebben we veel last gehad 


van stormen in februari. Hierdoor is er in deze maand een toename van het aantal uitgevallen treinen, 


treinvertraging en gemiste overstappen wat een negatief effect had op de reizigerspunctualiteit HSL 5 minuten.  


In de periode waarin als gevolg van corona met een aangepaste dienstregeling werd gereden geeft de KPI 


Reizigerspunctualiteit 5 minuten HSL een vertekend beeld. De KPI is gedefinieerd op basis van herkomst- en 


bestemmingstation: wanneer een rit niet over de HSL uitgevoerd kan worden wordt een alternatieve route (over 


het HRN) gegeven én meegerekend in de HSL KPI. Vanaf 21 maart was de basisdienstregeling van kracht waarin 


er geen binnenlands vervoer over de HSL plaatsvond. Vanaf 29 april is de dienstregeling op de HSL stapsgewijs 


opgeschaald, tot met ingang van 29 juni het binnenlands vervoer op de HSL weer volgens de reguliere 


dienstregeling reed. Dit betekent dat een groot deel van de reizen die in maart, april, mei en juni meetelden voor 


de KPI Reizigerspunctualiteit HSL geen gebruik maakten van de HSL-infrastructuur. Hierdoor zijn de cijfers voor 


het eerste halfjaar sterk vertekend. 


 


Figuur 3: Reizigerspunctualiteit 5 minuten HSL 


Kwaliteit van aansluitingen NS op andere vervoerders
10


 


In januari en februari scoorde deze KPI goed. De stormen in februari hadden wel een drukkende werking op de 


                                                           


10
 Er is geen vergelijking met 2016 beschikbaar in verband met een methode wijziging van deze prestatie indicator. 
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score in de betreffende maand. In de maanden dat de basisdienstregeling reed zijn de prestaties voor deze KPI 


goed geweest. Door de basisdienstregeling is het aantal meetellende treinen in de KPI met 40% afgenomen. De 


goede score in deze maanden heeft een beperkte invloed op het jaarcijfer. De score wordt immers bepaald door 


het gewogen gemiddelde van de maandscores, gewogen naar aantal aankomsten.  


 


Figuur 4: Kwaliteit van aansluitingen NS op andere vervoerders  


Zitplaatskans in de spits HRN en HSL 


De zitplaatskans in de spits HRN scoorde relatief goed in januari. In februari zorgden doordeweekse 


werkzaamheden in de spits voor beperkte zitplaatscapaciteit en voor extra reizigers op omreisroutes. Samen met 


een aantal grote verstoringen leidde dit tot een lagere zitplaatskans dan februari 2019. 


Halverwege maart stortte de vervoervraag in en het aantal reizigers is ook in het tweede kwartaal laag gebleven. 


NS heeft continu met overcapaciteit gereden om veilig vervoer voor vitale beroepen en de 1,5 meter maatregelen 


mogelijk te maken. Hierdoor scoort deze indicator hoog (100% sinds 16 maart). 


In januari en februari scoorde de Zitplaatskans in de spits HSL vergelijkbaar met begin 2019. Dankzij de 


capaciteitsuitbreidingen in 2019 is de hoge reizigersgroei aan het begin van het jaar goed opgevangen. De 


halfjaarscore van de HSL KPI Zitplaatskans in de spits heeft weinig betekenis, want ook deze scoort vanaf 16 


maart 100,0%. Bovendien reden er in de basisdienstregeling geen binnenlandse treinen over de HSL en reisden 


reizigers tussen Schiphol en Rotterdam en tussen Rotterdam en Breda met Sprinters via een andere route dan de 


HSL. In alle gevallen bleef de zitplaatskans 100%, omdat NS met ruime overcapaciteit reed t.b.v. veilig vervoer. 


Figuur 5: Zitplaatskans in de spits HRN 
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Figuur 6: Zitplaatskans in de spits HSL  


Top 10 drukke treinen  


Per 2020 is er een nieuwe Top 10 Drukke treinen met vooral veel routes rond Leiden. Vanwege die drukte zijn in 


de loop van 2019 veel treinen rond Leiden versterkt waardoor de score sterk verbetert. Minder vervoercapaciteit 


en verstoringen op deze routes tijdens werkzaamheden bij Leiden zorgden er voor dat de score van februari 


slechter was dan in 2019.  


Ook deze KPI is vanaf half maart beïnvloed door lage reizigersaantallen gecombineerd met bewust met 


overcapaciteit rijden om veilig vervoer voor vitale beroepen en de 1,5 meter maatregelen mogelijk te maken. De 


indicator scoort daardoor relatief zeer goed in het 1e half jaar 2020, maar dit heeft geen betekenis met 3,5 


maand weinig reizigers en scores van 0%. 


 


 
Figuur 7: Top 10 drukke treinen HRN 


Reisinformatie
11


 


In januari en februari scoorde Informatie bij ontregelingen in de trein en op het station goed. De score t/m 


februari was met 86% 1 procentpunt hoger dan in 2019. Vanaf 13 maart is het ophalen van de gegevens voor 


deze indicator gestaakt omdat NS het gezien de 1,5 meter maatregelen niet gepast acht om enquêteurs door de 


trein te sturen.  


 


De berekening van Reisinformatie treinketen kon gedurende het eerste half jaar van 2020 regulier uitgevoerd 


worden. De score weerspiegelt de kwaliteit van de reisinformatie met betrekking tot vertragingen en 


spoorwijzigingen. De voortschrijdend 12-maandscore van juni is 85,4%. De daling die in Q2 optreedt is te wijten 


                                                           


11
 Er is geen vergelijking met 2016 beschikbaar in verband met een methode wijziging van deze prestatie indicator. 
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aan het feit dat in de basisdienstregeling minder Intercity’s reden. Vertraging bij Intercity’s wordt doorgaans beter 


voorspeld dan bij Sprinters waar de stopstations kort op elkaar liggen. Het aandeel van de foute scores (te laat 


getoond of onjuiste hoeveelheid vertraging) weegt nu relatief zwaarder. 


Figuur 8: Reisinformatie treinketen 


Klantoordeel sociale veiligheid in de trein en op het station 


De sociale veiligheidsbeleving van klanten in de trein en op het station scoorde over januari en februari hoog met 


91,5%. Vanaf 13 maart is het ophalen van gegevens stopgezet omdat NS het gezien de 1,5 meter maatregelen 


niet gepast acht om enquêteurs door de trein te sturen. Hierdoor zijn er geen kwartaalcijfers beschikbaar voor het 


eerste halfjaar van 2020. 
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5 Programma’s 


5.1  Programma ETMET Rotterdam – Schiphol – Arnhem (ETMET ROSA) 


Dit programma is een samenwerking van ProRail en NS. 


Mijlpalen uit het Vervoerplan 2020 Toelichting halfjaarrapportage 


Afweging scope gemaakt in Middellange Termijn 


(MLT) Regie, inclusief naamswijziging 


  


In de Stuurgroep MLT is vastgesteld dat de 


verbetermaatregelen van toepassing zijn op Arnhem – 


Rotterdam – Schiphol – Leiden – Rotterdam. 


Naamswijziging naar ETMET RoSA. 


Pakket aan verbetermaatregelen geselecteerd en 


vastgesteld in Stuurgroep MLT.  


Samen met ProRail zijn de verbetermaatregelen per 


domein geïnventariseerd en afgestemd tot en met 


Raad van Bestuur NS. In Stuurgroep MLT is dit pakket 


vastgesteld. Het totaalpakket aan 


verbetermaatregelen zorgt naar verwachting voor het 


halen van de doelstelling van het verbeterprogramma. 


Realisatie en toetsing van verbetermaatregelen tot 


december 2021 


De vastgestelde verbetermaatregelen worden voor 


december 2021 gerealiseerd. Het ETMET RoSA 


kernteam met deelnemers vanuit ProRail en NS 


bewaken de voortgang en rapporteren aan het 


Directeuren Operationeel Overleg en indien relevant 


aan Stuurgroep MLT. De onderliggende 


projectplannen voor realisatie van de maatregelen zijn 


grotendeels opgesteld. Het maatregelenpakket gaat 


ook worden getoetst en indien nodig worden 


bijgesteld en/of aangevuld. 


  


 


5.2 STS-Verbeterprogramma 


Mijlpalen uit het Vervoerplan 2020 Toelichting halfjaarrapportage  


ORBIT:  


Seriematige inbouw ORBIT in de materieelseries VIRM, 


ICM, DDZ en SLT is in 2018 gestart. Bovendien heeft 


NS SGM toegevoegd aan deze scope. De inbouw is 


afgerond in 2018 (VIRM, ICM, DDZ, SGM) en 2019 


(SLT). In 2020 werkt NS aan de inbouw van ORBIT in 


de materieelseries FFF en SNG. 


Door de coronamaatregelen is het risicoprofiel 


toegenomen en ontstaat druk op de planning voor 


inbouw van ORBIT in de materieelseries FFF en SNG. 


NS richt zich op realisatie in 2020. 


Verzwaard remcriterium: 


NS heeft in 2017 het principebesluit genomen om het 


remcriterium (het technisch afdwingen van sterkere 


remming bij het naderen van een rood sein) van het 


IC-materieel te verzwaren, te beginnen met het VIRM-


materieel. In 2018 zijn we gestart met het 


voorbereiden van het verzwaren van het remcriterium 


in de materieelserie VIRM (projectvoorbereiding, 


engineering). Dit loopt door in 2020 en 2021. 


De ombouw van het VIRM-materieel naar een 


zwaarder remcriterium vindt momenteel plaats en 


verloopt conform planning. NS werkt aan het principe 


besluit om het remcriterium van SNG en SLT te 


verzwaren (een randvoorwaarde is dat de effecten op 


o.a. de dienstregeling acceptabel zijn). Deze 


besluitvorming verloopt conform planning. 
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5.3 Verbeterprogramma HSL-Zuid 


Mijlpalen uit Vervoerplan 2020 Toelichting halfjaarrapportage 


Het Verbeterprogramma stuurt op het realiseren van 


maatregelen uit een dynamisch maatregelenpakket. 


Dit bestaat uit een aantal continue maatregelen 


(denk aan verbeteren van processen), 


maatregelen die onderhanden zijn, reeds 


gerealiseerde maatregelen en maatregelen die 


gedurende de duur van het Verbeterprogramma 


HSL-Zuid aan dit overzicht worden toegevoegd naar 


aanleiding van de actualiteiten. Eventuele 


wijzigingen aan het maatregelenpakket accorderen 


we in de Stuurgroep HSL‑Zuid, voorgezeten door 


het ministerie van IenW.  


Het Verbeterprogramma HSL-Zuid focust zich, samen 


met de gehele keten van ProRail, op het verbeteren van 


de binnenlandse prestaties van treindiensten op de HSL-


Zuid corridor.   


 


Per 15 december 2019 kent het Verbeterprogramma 


HSL-Zuid binnen NS een vernieuwde governance, die tot 


doel heeft het continu verbeteren van de prestaties op 


de HSL in de lijnorganisatie te borgen voor duurzaam 


resultaat. De essentie is dat de rol van de 


programmamanager HSL behouden blijft in de vorm van 


de ‘HSL-integrator’. In de eerste 6 maanden van 2020 


zien we dat de verankering van de operationele sturing 


in de Producttafel HSL binnenland/IC Brussel en 


procestafel goed werkt, waarbij de LIMPOB structuur 


behouden is gebleven (Logistiek, Infra, Materieel, 


Personeel, Organisatie en Bijsturing). Daarmee is er 


vertrouwen dat er met een zelfde focus voor de HSL 


gestuurd wordt op continue verbetering, maar nu 


integraal met aanverwante processen op het HRN.  


 


In februari zijn de interne operationele 


prestatiedoelstellingen voor 2020 vastgesteld. Naar 


aanleiding hiervan zijn de eerste gesprekken in 


Regionale Ketenoverleggen en op Verkeersleiding 


posten geweest.  
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Overzicht Prestatie- en informatie-indicatoren  


Halfjaarrapport 2020 


 


 


 


Prestatiegebied Prestatie-indicator
Bodem- 


waarde


Realisatie 


t/m 


half jaar 


2020


Realisatie 


t/m 


half jaar 


2019


Algemeen Algemeen klantoordeel* 74%  - 88%


Algemeen klantoordeel HSL-Zuid diensten* 68%  - 86%


Deur-tot-deur reis Kwaliteit van aansluitingen NS op andere vervoerders 94,0% 97,0% 96,4%


Reisinformatie treinketen 81,4% 85,2% 85,2%


Reisgemak Zitplaatskans in de spits HRN 94,3% 95,7% 95,0%


Zitplaatskans in de spits HSL 91,2% 97,0% 96,9%


Top 10 drukke treinen HRN 4,9% 2,1% 2,3%


Reisinformatie Informatie bij ontregelingen in de trein en op het station* 75,0%  - 83,5%


Veiligheid Klantoordeel sociale veiligheid* 81%  - 90%


Betrouwbaarheid Reizigerspunctualiteit 5 minuten HRN 88,9% 92,8% 92,9%


Reizigerspunctualiteit 15 minuten HRN 96,7% 97,7% 97,8%


Reizigerspunctualiteit 5 minuten HSL 82,1% 82,4% 82,6%


Prestatiegebied Informatie-items Realisatie 


t/m 


half jaar 


2020


Realisatie 


t/m 


half jaar 


2019


Algemeen Binnen tijdsnorm opgenomen telefoongesprekken 43,9% 58,0%


Binnen tijdsnorm beantwoorde brieven 74,6% 57,9%


Waardering klant voor dienstverlening Klantenservice 84% 76%


Klantoordeel aanspreekbaarheid personeel in de trein*  - 86%


Klantoordeel vriendelijkheid personeel in de trein*  - 93%


Klantoordeel hulpvaardigheid personeel op het station*  - 85%


Klantoordeel vriendelijkheid personeel op het station*  - 87%


Klantoordeel aanspreekbaarheid personeel op het station*  - 88%


Klantoordeel afhandeling klachten*  - 66%


Deur-tot-deur reis Klantoordeel deur tot deur reis*  - 84%


Gemiddelde ervaren reistijd 56,8*** 57,0


Reisgemak Klantoordeel vervoercapaciteit in de spits*  - 71%


Bezettingsgraad spits*  - 40,4%**


Schone treinen*  - 79%


Klantoordeel reinheid interieur treinen*  - 69%


Klantoordeel reinheid stations*  - 80%


Klantoordeel over het gebruik van de OV Chipkaart*  - 92%


Reisinformatie Klantoordeel reisinformatie bij nul tot 15 minuten vertraging*  - 92%


Klantoordeel reisinformatie bij meer dan 15 minuten vertraging*  - 34%


Leveringsgraad busvervoer bij buitendienststellingen 100% 99%


Leveringsgraad busvervoer bij calamiteiten in het dal 76% 70%


Leveringsgraad busvervoer bij calamiteiten in de spits 84% 81%


Veiligheid Trefkans conducteur*  - 67,3%


Aantal STS-passages hoofdrailnet 15 36


Betrouwbaarheid Klantoordeel op tijd rijden*  - 85%


Aankomstpunctualiteit 3 minuten 93,7% 92,5%


Aankomstpunctualiteit 5 minuten 96,8% 96,1%


Reizigerspunctualiteit 15 minuten HSL 93,4% 93,4%


Aankomstpunctualiteit HSL-Zuid diensten toerekenbaar aan NS 98,5% 97,5%


Aankomstpunctualiteit HSL-Zuid diensten 88,3% 85,7%


Uitgevallen treinen HSL-Zuid diensten toerekenbaar aan NS 2,0% 3,3%


Uitgevallen treinen HSL-Zuid diensten 6,9% 6,6%


Gereden treinen 97,7% 97,3%


Overslaan stations 0,02% 0,02%


Gerealiseerde aansluitingen 93,3% 91,9%


Aantal verstoringen veroorzaakt door NS 86 73


Duurzaamheid Energie per rkm's (Wh/rkm) 127,1 71,6**


CO2 per rkm's (gram per rkm) 0 0


* Als gevolg van de coronamaatregelen zijn voor een aantal prestatie- en informatie indicatoren geen halfjaarcijfers beschikbaar. 


** Het 2019 cijfer is vanwege een wijziging in de methode om de reizigerskilometers voor de studenten OV-kaart (SOV Vrij) te berekenen aangepast. 


*** Het informatie-item gemiddelde ervaren reistijd wordt volgens definitie berekend op basis van de geplande dienstregeling. Dit cijfer wordt niet 


beïnvloed door de aanpassingen in de dienstregeling als gevolg van corona. 


 








Van de halfjaarrapportage van ProRail is deel A meegestuurd. Deel B bevat financiële gegevens over 
de eerste helft van 2020 en gegevens over MIRT-projecten. Financiële informatie wordt, na een 
verwerkingsslag om aan te sluiten op de begroting, aangeboden in de zogenaamde spoorbijlage bij 
het Jaarverslag Infrastructuurfonds 2020. Dit is in lijn met het advies van de commissie-Kuiken uit 
2012 om geen verschillende cijfers meer aan de Kamer te sturen. Ontwikkelingen bij MIRT projecten 
worden gepresenteerd in het MIRT overzicht dat jaarlijks gelijktijdig met de ontwerpbegroting  
verschijnt.







ProRail halfjaarrapportage 2020
deel A/B


Datum : 31 augustus 2020


Kenmerk : VT20160142-1167882800-1020


Status : definitief


Eigenaar : ExCo


achttien wissels voor station Den Haag Centraal vervangen
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1. Algemeen beeld (1/3)


❑ Terugblik prestaties en vooruitblik tweede halfjaar
• ProRail heeft een druk eerste halfjaar achter de rug. Tijdens corona is het 


spoorsysteem, als cruciale infrastructuur, robuust blijven draaien. We zijn trots 
op de wendbaarheid van onze medewerkers in deze onzekere tijd. 


• In het eerste halfjaar hadden we een lagere beschikbaarheid en lagere 
kwaliteit van onze dienstverlening aan goederenvervoerders. We hebben 
diverse maatregelen getroffen en veel aandacht besteed aan transparantie in 
de communicatie met de stakeholders over de actualiteit en voortgang op het 
plan van aanpak infra en processen op orde in het Rotterdams havengebied. 


• In het najaar speelt een aantal voor ProRail belangrijke onderwerpen: de 
impact van corona op de mobiliteitsontwikkeling op korte en lange termijn, de 
omvorming tot zbo, de implementatie van ‘Samenspel voor meer treinen’ en 
daarnaast het verder verhelpen van de operationele issues in het Rotterdams 
havengebied.


❑ Impact corona beheerst
• We zijn tijdens de coronacrisis geslaagd in het voortzetten van het werk binnen 


de lopende projectenportefeuille. Verder hebben we de handelingskaders en 
afstandsmaatregelen die in heel Nederland van kracht zijn, vertaald naar 
operationele handvatten voor de tracéteams en procesaannemers. Voorlopig 
hebben we de impact op de dagelijkse uitvoering onder controle.


• In het eerste halfjaar scoorden de KPI’s goed. Het aantal treinkilometers was in 
april met 8,1 mln laag, maar is nu weer op het oude niveau (12,9 mln in juni). 
Het aantal reizigers ligt met 8,3 mln in juni nog aanzienlijk onder het niveau 
van vóór corona, dat maandelijks tussen de 20 en 30 mln bedroeg. 


• We hebben samen met vervoerders en NS Stations gezorgd voor passende en 
gedragen maatregelen op stations. 


• We namen binnen onze mogelijkheden maatregelen om vervoerders tegemoet 
te komen met betalingsregelingen gezien hun teruglopende opbrengsten.


• Bij ProRail zien we vooral financiële impact door lagere gebruiksvergoeding.


❑ Omvorming zbo in voorbereiding / geadviseerd over marktordening
• De voorbereidingen voor implementatie van de omvorming tot zbo zijn in volle 


gang. De staatssecretaris besloot toe te gaan werken naar inwerkingtreding 


per 1 juli 2021 (in plaats van 1 januari 2021) door druk op het tijdspad van het 
wetgevingstraject mede door omstandigheden gerelateerd aan de 
coronacrisis. ProRail brengt samen met IenW in kaart of en hoe een overgang 
halverwege een boekjaar zorgvuldig en beheerst kan worden vormgegeven.


• ProRail heeft input geleverd aan IenW voor onderzoeken die zijn gedaan in het 
kader van de integrale besluitvorming over de marktordening op het spoor na 
2024. Wij hebben onze input in Q2 gedeeld met NS en regionale vervoerders.


❑ Projectenportefeuille beheerst en realisatie diverse mijlpalen
• We hebben de problematiek m.b.t. PFAS en stikstof onder controle door 


genomen maatregelen. We houden continu de projectenlijst bij waarin is 
opgenomen welke projecten risico’s lopen en/of zijn geraakt. 


• Schipholtunnel en Willemsspoortunnel: we hebben werkzaamheden versneld 
uitgevoerd nu sprake was van minimale impact voor reizigers tijdens de 
tijdelijke uitgedunde dienstregeling.


• We hebben grote buitendienststellingen succesvol afgerond waaronder voor 
de Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden. We hebben nieuwe buiten-
dienststellingen voorbereid voor de zomer, zoals de 38-daagse buitendienst-
stelling bij Geldermalsen en Tricht in juli en augustus en realisatie spoor-
onderdoorgang bij Amstelstation in juli om twee woonwijken te verbinden.


• Spoorvernieuwing Zevenaar – Didam – Wehl is afgerond waarmee de 
Achterhoek en de Liemers beter bereikbaar zijn.


• Realisatie extra opstelcapaciteit op diverse locaties (o.a. Enschede, Zwolle) en 
zicht op extra opstelcapaciteit (o.a. Emmen, Lelystad, Den Haag Binckhorst). 


• Doorbraak in PGO: De rechter besliste dat ProRail de gunning van het laatste 
PGO-gebied Neerlands Midden aan de aannemer Asset Rail kan doorzetten. 
We ronden daarmee per 1 november a.s. de landelijke uitrol van PGO af.


• Overige mijlpalen: vernieuwde stations Rotterdam Alexander, Amsterdam RAI 
en stationsgebied Driebergen-Zeist, opening emplacement Gekkengraaf in 
Venlo, realisatie spoorstaven westelijk hefdeel Botlekbrug, station Zandvoort 
klaar voor zomerdienstregeling, oplevering opstelterrein Groningen De Vork en 
opening station Waddinxveen Noord.
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1. Algemeen beeld (2/3)


❑ Operationele prestaties: goede scores op KPI’s
• De KPI’s scoren tot en met juni goed. Door de gevolgen van corona zitten de 


treinaantallen nog niet op het oude niveau. We geven voor een aantal 
indicatoren een eerste jaarprognose af. Deze zijn gelijk of beter dan in 2019. 
Voor de indicatoren rondom reizigerspunctualiteit (HRN en HSL) zijn de 
ontwikkelingen nog te onzeker om hier een jaarprognose voor te bepalen. De 
reizigersaantallen nemen weliswaar toe, maar liggen nog altijd ver onder het 
niveau van vóór corona. 


• Tijdens de uitgedunde dienstregeling waren de prestaties niet vergelijkbaar 
met eerdere jaren. Er vonden minder storingen plaats en storingen hadden 
minder invloed op de dienstregeling doordat er minder treinen reden. De lage 
reizigersaantallen tot en met juli leiden nog altijd tot betere prestaties, omdat 
er geen negatief effect van reizigersdrukte optreedt. Deze prestaties geven 
geen indicatie voor de toekomst.


❑ Veiligheid: teruggezakt op de veiligheidsladder
• Op 22 mei jl. vond een tragisch ongeluk plaats bij Hooghalen in Drenthe 


waarbij een sprinter van NS op een aanhanger van een landbouwvoertuig  
botste. Tot ons verdriet is de machinist hierbij om het leven gekomen. 


• We hebben met het NABO-programma inmiddels 50 NABO’s aangepakt. Het 
blijft ons streven om de resterende 130 openbare en openbaar toegankelijke 
NABO’s uiterlijk eind 2023 aangepakt te hebben.


• We zijn teruggezakt op de veiligheidsladder van trede 4 naar trede 3, zo is uit 
de externe audit gebleken. Veiligheid moet breder en meer inhoudelijk op de 
agenda komen te staan. We formuleren een veiligheidsstrategie die past in 
onze strategie Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt, zodat ProRail zich op dit 
vlak verder ontwikkelt en we op een stevige trede 4 uitkomen.


• ProRail ontving op 2 juli 2020 van ILT een Last onder Dwangsom (LOD) over 
de beheersing van de veilige berijdbaarheid en het veilig werken op Kijfhoek. 
Aanleiding is overdracht van onderhoudstaken naar een nieuwe aannemer. 
De LOD bevat drie lasten: (1) zicht op de staat van de infrastructuur en in het 
bijzonder de overschrijdingen van normwaarden, (2) risicobeheersing bij 
wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de veiligheid en (3) toepassen 
spelregelkader en veiligheidsregels die zijn opgesteld voor Kijfhoek binnen 


het Verscherpt Toezicht. We hebben maatregelen getroffen (een 
verbetertraject gestart, actualisatie van het onderhoudscontract en een plan 
van aanpak voor het verhogen van de kwaliteit van de spoorinfrastructuur). 
We moeten met de aannemers de komende jaren extra inspanningen leveren 
om de situatie rondom het emplacement Kijfhoek op orde te brengen. 


• ProRail heeft een verbeterplan Veiligheid opgesteld naar aanleiding van een 
inventarisatie van de risico’s in het domein Baan en Kunstwerken. Doel is om 
het fundament onder onze veiligheidsprocessen te verbeteren.


❑ Duurzaamheid: CO2-reductie op koers
• We liggen op koers met onze ambitie om de CO2-uitstoot te verlagen. Op 


basis van voorlopige cijfers voor 2019 (10,1 kton) verwachten we uit te 
komen rond de 10 kiloton CO2 (ons intern doel voor 2020), een daling van ca. 
20% t.o.v. 2018 (12,2 kton).


• ProRail heeft voor de vierde keer op rij het ‘Good Procurement Practice’ 
certificaat gekregen. Dit bevestigt dat onze aanpak, ons aanbestedingsproces 
en de uitvoering van aanbestedingen maatschappelijk verantwoord is. ProRail 
stimuleert bij aanbestedingen duurzaam materiaalgebruik en hergebruik van 
vrijkomende spoorse materialen.


❑ ProRail hoort qua prestaties tot de Europese top
• We hebben in het eerste kwartaal de internationale benchmark over 2015-


2018 opgeleverd. Conclusie: We leveren goede prestaties op het Nederlandse 
spoor samen met onze partners en we zijn verbeterd t.o.v. 2015. We behoren 
op de belangrijkste prestatiegebieden tot de Europese top. 


• ProRail scoort ook goed in de internationale PRIME¹ benchmark (vergelijking 
van de prestaties van Europese spoorbeheerders over de periode 2012-
2018), met name op spoorveiligheid en reizigerspunctualiteit. Uit de PRIME-
benchmark blijkt dat zowel reizigers- als goederenvervoer over het 
Nederlandse spoor in de periode 2015-2018 harder gegroeid is dan in de 
meeste landen van de vergelijkingsgroep. Bovendien wordt het Nederlandse 
spoor het meest intensief gebruikt. In geen enkel ander land van de 
vergelijkingsgroep rijden zoveel treinen per spoorkilometer als in Nederland. 


1 PRIME: Platform of Rail Infrastructure Managers in Europe
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1. Algemeen beeld (3/3)


❑ Mobiliteitsontwikkeling lange en middellange termijn (MLT)
• ProRail onderzocht wat de impact is van corona op de investeringsbehoefte 


voor de komende jaren op basis van drie dimensies: (1) netwerkontwikkeling, 
(2) reisgedrag en (3) reizigersvervoersvraag trein. Dit heeft geleid tot een 
aantal scenario’s. 


• Door corona lagen de gesprekken over het “Wopke-Wiebes-groeifonds” 
tijdelijk stil. Het Rijk zet in op maatregelen voor economisch herstel voor de 
korte termijn en start gesprekken over de investeringsagenda weer op. 


• In Q2 hebben we onze hoofdboodschap voor Mobiliteitsontwikkeling met 
een aantal stakeholders gedeeld. Dit pakken we komende periode verder op. 


• ProRail heeft de MLT tot en met 2026 uitgewerkt met de productstappen van 
de vervoerders. We voeren een aantal planstudies uit om de productstappen 
voor de komende jaren mogelijk te maken (op het gebied van o.a. 
energievoorziening, perronverlengingen en aanleggen van extra wissels).


• We starten de komende maanden in overleg met IenW een aantal nieuwe 
planstudies om aanvullende productstappen te kunnen realiseren.


❑ Toekomstbestendig Werken Aan het Spoor (TWAS)
• ProRail heeft in Q2 een marktconsultatie van het Masterplan 2022-2026 


gehouden, waarin wij met de markt deelden welk werk er de komende jaren  
op ons afkomt en welke risico’s en onzekerheden dat met zich meebrengt.


❑ Stakeholders: reputatie weer gestegen 
• ProRail adviseert bij de herziening van het besluit Capaciteitsverdeling over 


zowel het gewenste effect van het te nemen besluit als de meest effectieve 
manier om dit effect te bewerkstelligen.


• Onze reputatie onder treinreizigers is voortschrijdend 72 op een schaal van
100. Dat is het hoogste niveau ooit. We zien dat de lijn van onze 
reputatiemeting gelijk blijft in het tweede kwartaal van 2020. We scoren in 
alle categorieën bovengemiddeld. Om het reputatieniveau vast te houden of 
te verbeteren, richten we ons op het vasthouden van onze goede 
operationele prestaties en focussen we op een aantal aanjagers die veel 
impact hebben op onze reputatie, zoals een veilige spooromgeving en 
stations en zorgen voor een vlot herstel bij problemen met het spoor. In onze 
communicatie over andere onderwerpen geven we ook aan wat we doen aan 


mobiliteitsgroei, duurzaamheid, goederenvervoer en innovatie. Tegelijkertijd 
beseffen we dat onze reputatie bij goederenvervoerders moet verbeteren.


❑ ICT: goede voortgang in grote projecten
• We ronden deze zomer de bouw van het netwerk Fides af. Dit netwerk 


vervangt bijna volledig het ‘zenuwstelsel’ van ProRail, waarvan alle spoorse 
toepassingen, zoals tunnels en bruggen, afhankelijk zijn. 


• De nieuwe release van Donna is live met conflictsignalering op sectieniveau. 
We kunnen hiermee de ruimte op het Nederlandse spoor beter verdelen.


• We hebben vooruitgang geboekt in het gebruiken van dezelfde data in de 
hele keten en zetten stappen in de verdere digitalisering van ProRail. Zo 
ontwikkelden we nieuwe modellen waarmee we onderhoud en vervangingen 
beter kunnen plannen.


❑ Beheerconcessie: twee goede rapporten
• AEF heeft de evaluatie van de uitvoering van de beheerconcessie (midterm 


review) afgerond. Conclusie is dat ProRail – op enkele aandachtspunten na –
adequate invulling heeft gegeven aan de verplichtingen in de concessie. 


• PwC en Rebel hebben de audit op de financiële meerjarenreeksen medio mei 
afgerond. De auditors concluderen dat de reeksen op een logische wijze tot 
stand zijn gekomen en de omvang van de reeksen realistisch is. Wel zijn er 
verbeteringen mogelijk in de uitvoering. We verwerken de in de audit 
voorgestelde correcties in de subsidieaanvraag 2021. De staatssecretaris 
heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rondom de 
uitdagingen ten aanzien van de instandhouding van de rijksinfrastructuur 
inclusief de uitkomsten van de audit. 


• ProRail voorziet in de periode 2022-2025 en de jaren daarna een stijging van 
de productie voor zowel Functiehandhaving als Functiewijziging. We werken 
het maakbaarheidsvraagstuk (capaciteit markt, interne capaciteit die nu al 
onder druk staat en ruimte op het spoor) de komende maanden nader uit 
o.a. via de Ontwikkeltafel van ProRail en het Masterplanproces. 
Maakbaarheid van de functiehandhavingsportefeuille voor 2022-2025 is 
onderdeel van de subsidieaanvraag 2021 (met doorkijk voor 2022-2035).
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2.1 ProRail Verbindt – Meer mobiliteit (1/2)


Algemeen: capaciteit op peil, beschikbaarheid goederen aandachtspunt
Sinds 2019 hebben we te maken met situaties waarbij essentiële delen van de 
infrastructuur in het havengebied Rotterdam langdurig niet beschikbaar waren 
voor de aan- en afvoer naar terminals. We pakken de knelpunten actief aan.


❑ Dienstregeling 2020-2021: ontwerp opgeleverd
ProRail heeft begin juli de ontwerpdienstregeling conform planning opgeleverd. 
We kunnen de aanvragen van vervoerders grotendeels honoreren. We maken het 
rijden van de gewenste NightJet Amsterdam-Wenen mogelijk. Het grootste punt 
van discussie is de verdeling van de beperkte capaciteit op de Waalhaven en 
Kijfhoek. Hier zit actie op vanuit het verdeelproces.


❑ Goederenvervoer: nog veel aandachtspunten
Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer
We hebben in Q2 met de sector een Marktvisie Spoorgoederen opgeleverd met 
daarin de voorziene groei van het spoorgoederenvervoer voor 2040 inclusief de 
benodigde maatregelen om deze groei mogelijk te maken. Een belangrijke 
voorwaarde daarvoor is de aanleg van een noordtak van de Betuweroute die ook 
meer capaciteit voor reizigersvervoer in de Randstad mogelijk maakt.


Kijfhoek
• Naar aanleiding van overdracht van onderhoudstaken naar een nieuwe 


aannemer ontvingen we van ILT een Last onder Dwangsom (LOD) over de 
beheersing van de veilige berijdbaarheid en het veilig werken op Kijfhoek. Zie 
hoofdstuk 1 Veiligheid voor meer informatie.


• Herstel wissels en remmen Kijfhoek: In mei hebben we na metingen 
afwijkingen aan wissels op Kijfhoek (met grote logistieke impact op het 
treinproces) en gebreken aan de hoofdrailremmen en groepsremmen 
geconstateerd. We hebben hierover intensief contact met de sector via een 
speciaal ingericht crisismanagementteam goederen. We betrokken alle 
relevante partijen bij de maatregelen om de wissels op Kijfhoek zo snel 
mogelijk te herstellen. Alle wissels zijn inmiddels hersteld. We hebben de 
gebreken aan de hoofdrailremmen en groepsremmen tijdelijk hersteld en we 
monitoren deze dagelijks tot aan het definitief herstel.


Infraknelpunten
• ProRail heeft de meest acute risico-infralocaties op de gedefinieerde ‘golden 


routes’ eind 2019 opgelost. We hebben buitenopnames verricht op alle 
stamlijnen en op alle sporen op emplacementen die op hout liggen. ProRail 
heeft hiermee de extra vervangingsscope voor de komende 10 jaar in beeld en 
gedeeld met goederenvervoerders en het Havenbedrijf Rotterdam. We pakken 
deze punten op beheerste wijze aan om ongeplande hinder te voorkomen.


• We bespreken continu de voortgang op de aanpak Infra en Processen Zee –
Zevenaar met vervoerders, RailGood, Havenbedrijf Rotterdam en IenW.


• ProRail heeft Crisislab gevraagd onderzoek te doen naar de aanpak 
problematiek Rotterdams havengebied door ProRail. We verwachten de 
onderzoeksresultaten in de tweede helft van dit jaar.


Procesoptimalisatie Spoorgoederenvervoer (POS)
• Doel: Verbeteren van operationele processen op en efficiëntere benutting van 


het emplacement Waalhaven samen met Rail Service Center Rotterdam. 
• IenW financiert de eerste 2 jaar van het 4-jarige project. 
• Naast voortzetting van procesoptimalisatie op emplacement Waalhaven 


treffen we voorbereidingen voor uitrol naar de volgende emplacementen: 
Maasvlakte, Botlek, haven Amsterdam.


Goederentreinen van 740 meter
ProRail heeft met DB Netze afspraken gemaakt voor de dienstregeling 2020 en 
2021 n.a.v. de proef met 740 meter treinen. In de huidige dienstregeling kunnen 
alle verdeelde treinen vanuit de jaardienstverdeling blijven rijden, ook de 740 
meter treinen vanuit de proef. Vanaf Q1 is de maximale lengte voor treinen via 
Venlo verhoogd van 650 naar 690 meter. We hebben hiermee de discussie 
opgelost over de om te leiden Emmerich-treinen. Langer dan 690 meter is niet 
meer toegestaan. ProRail blijft met DB Netze in gesprek om treinen met een 
lengte van 740 meter over de grens bij Venlo toe te staan.
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2.1 ProRail Verbindt – Meer mobiliteit (2/2)


Zand buitencontour Maasvlakte
• We hebben op de buitencontour Maasvlakte te maken gehad met 


verstoringen door ophoping van zand door de bedrijfsontwikkeling op de 
Maasvlakte 2. We hebben maatregelen getroffen, zoals het afsluiten van een 
raamcontract “preventief opruimen zand”. ProRail en het Havenbedrijf 
verkennen structurele oplossingen.


• We zijn gestart met het vervangen van het huidige treinbeveiligingssysteem 
door een minder storingsgevoelig systeem om detectiestoringen op de 
buitencontour Maasvlakte terug te dringen. Geplande uitvoering is in 2022.


❑ Hoogfrequent rijden: PHS
Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) heeft sinds 6 februari 2018 
de status “groot project”. Twee keer per jaar (1 oktober en 1 april) stelt IenW 
een voortgangsrapportage op over PHS. Op 22 april 2020 heeft de 
staatssecretaris de tweede voortgangsrapportage (VGR 2019-2) aangeboden 
aan de Tweede Kamer. Vanaf 1 januari 2020 maakt IenW gebruik van de door 
ProRail opgestelde halfjaarlijkse rapportages (2020 e.v.).


❑ Toekomstbestendig Werken Aan het Spoor (TWAS)
Voor meer informatie over het programma TWAS zie bijlage 1 onderdeel D.


Masterplan
• We hebben het Masterplan 2022-2026 opgeleverd en overgedragen aan de 


staande organisatie om in uitvoering te nemen. In dit Masterplan kijken we 
zeven jaar vooruit voor wat betreft het integraal plannen van 
productstappen en werkzaamheden aan het spoor.


• We hebben op 4 maart 2020 een marktconsultatie van het Masterplan 2022-
2026 gehouden, waarin wij met de markt deelden wat er de komende jaren 
aan werk op ons afkomt en welke risico’s en onzekerheden dat met zich 
meebrengt.


Optimalisatietooling
• We hebben de voorbereidingen afgerond om voor jaardienst 2022 met de 


TWAS TVP2-optimalisatie tooling de programmering van TVP’s (en daarmee 
de werkzaamheden) te verbeteren. 


• De komende maanden laten we de TVP-tooling schaduwdraaien naast het 
huidige proces, zodat we samen met de sector tot betere 
optimalisatieresultaten kunnen komen.


• ProRail heeft de besluitvorming over de haalbaarheid van fase 2 (werkpakket 
optimalisatie) uitgesteld tot eind 2020, omdat nog onduidelijk is of data die 
daarvoor noodzakelijk is in voldoende mate beschikbaar en betrouwbaar is.


❑ Behandelen en opstellen (B&O)
• We hebben in het eerste halfjaar 2020 fysieke capaciteit voor het plaatsen 


van bakeenheden (wagons) opgeleverd op o.a. Enschede, Zwolle RGS en we 
hebben procesmaatregelen voor operationele besparingen voor vervoerders 
ingevoerd, zoals verbetering van de planning en betere afstemming in de 
logistieke keten. We leveren voor de rest van het jaar 2020 en verder nog 
extra opstelcapaciteit op verschillende locaties (o.a. Emmen, Lelystad, Den 
Haag Binckhorst en Zwolle). De realisatie van deze capaciteit stelt ProRail in 
staat te voldoen aan een groeiende vervoersvraag. Daarnaast nemen we in 
het kader van optimalisatie B&O-capaciteit securitymaatregelen.


• We hebben nieuwe softwaretooling in gebruik genomen voor 
capaciteitsanalyse behandelen en opstellen op emplacementen.


❑ Systeemkeuze Tractie Energie Voorziening (STEV)
Het programma STEV is gestart met het vervolgonderzoek. Samen met het 
ministerie van IenW en personen- en goederenvervoerders onderzoeken we 
welk tractie-energievoorziening alternatief het beste past rekening houdende 
met behoefte aan spoorcapaciteit op de langere termijn.


❑ European Rail Traffic Management System (ERTMS)
Naar aanleiding van het advies van het Bureau ICT-Toetsing (BIT) zijn 
maatregelen geformuleerd. Deze maatregelen zijn getoetst door twee externe 
bureaus (ADSE en FOX-IT). Beide bureaus zien geen belemmeringen tot 
overgang naar de inschrijvingsfase van de aanbesteding, maar hebben wel 
aanbevelingen meegegeven die we gedurende het programma oppakken.


2 TVP: TreinVrije Periode
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2.2 ProRail Verbetert: beheerplan prestatie-indicatoren (1/2) 


Toelichting:
In afwachting van de consultatie van de 
bodem- en streefwaarden 2020 door IenW 
gelden nu nog de bodem- en streefwaarden 
van 2019 voor 2020.


realisatie 2020          realisatie 2019          prognose          streefwaarde 2019         (inclusief weergegeven getallen) bodemwaarde 2019
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2.2 ProRail Verbetert: beheerplan prestatie-indicatoren (2/2) 


❑ Reizigerspunctualiteit algemeen: goede scores
De punctualiteitsscores HRN zijn tot en met juni nagenoeg gelijk aan 2019 en 
scoren hoog. In januari en februari werden de kpi’s negatief beïnvloed door een 
hoog aantal storingen, grotendeels door een defect spoor in de 
Willemsspoortunnel en verschillende overige oorzaken zoals stormen en 
aanrijdingen met personen. Het is moeilijk in te schatten wat de prestaties voor 
de rest voor 2020 zullen zijn. De reizigersaantallen nemen weliswaar toe, maar 
zijn nog altijd aanzienlijk lager dan voor corona. Ook zien we op dit moment 
(nog) geen effect van het afstand houden op de halteertijden (deze zijn niet 
toegenomen). Met de opgeschaalde dienstregeling per 1 juni jl. zien we wel 
vaker dat wordt gekozen voor het opheffen van treinen in bijsturingssituaties. 
Het aandeel van uitval in de reizigersvertraging is in juni verdubbeld ten opzichte 
van mei, maar met 1,5% is het uitvalpercentage laag.


We concluderen samen met NS dat het op dit moment niet mogelijk is om
jaarprognoses voor de verschillende vormen van Reizigerspunctualiteit te
geven. We verwachten op zijn vroegst begin september 2020 een voorzichtige 
eerste jaarprognose te kunnen geven, omdat we tenminste drie maanden 
realisatiegegevens nodig hebben om een eventuele trend te kunnen afleiden. 


❑ HSL boven de bodemwaarde
De reizigerspunctualiteit (RPUN) HSL is tot en met juni 82,4% en hoger dan de 
bodemwaarde. In deze score zit ook de impact van corona, waarbij sprake was 
van een zeer beperkt vervoersaanbod over de HSL. Aandachtspunten hierbij zijn:
• De gerealiseerde prestaties begin 2020 tot en met de eerste helft van maart 


tellen zwaarder mee in het YTD-cijfer (year-to-date, vanaf januari tot en met 
nu, juni) dan de prestaties van latere maanden, omdat de indicator 
reizigerspunctualiteit wordt berekend o.b.v. in- en uitcheckdata. Door de 
afname van het aantal reizigers vanaf 13 maart telt deze periode minder 
zwaar mee.


• Een groot deel van de reizen die in april (RPUN-score 96,2%) en mei (RPUN-
score 93,1%) meetelden voor de KPI, heeft door de aangepaste dienstregeling 
geen gebruik gemaakt van de HSL. De cijfers van deze maanden zijn daarom 
niet te vergelijken met normale maanden.


• Vanaf juni (RPUN-score 87,2%) is de score beter te vergelijken met normale 


(pre-corona) maanden. De reizigersaantallen blijven echter laag. De RPUN 
HSL is hoog door o.a. de uitgedunde (internationale) dienstregeling waardoor 
we vertragingen beter kunnen opvangen en minder hinder veroorzaken. 


❑ Regionale series stabiel hoog
Treinpunctualiteit regionale series scoort tot en met juni 96,5% (streefwaarde 
2019: 93,4%) met een prognose van 95,4% (gebaseerd op het voortschrijdend 
jaargemiddelde van 95,3%). Ondanks de hoge scores houden we aandacht voor 
treinen die lager scoren of waar bijzonderheden spelen (zoals de stoptreinen 
Almelo – Mariënberg, Leeuwarden – Harlingen Haven en Zwolle - Emmen). 


❑ Geleverde treinpaden reizigers
Het voortschrijdend jaargemiddelde voor Geleverde treinpaden is 98,5%. Geen 
bijzonderheden.


❑ Transitotijd goederenverkeer
De Transitotijd is YTD 3,2% t.o.v. de streefwaarde 2019 van 3,8%. We zetten 
onze eerste jaarprognose op 3,3%. Wel hadden we te maken met een aantal 
incidenten die invloed hadden op de score: 
• Sectiestoring en wisselstoring op Kijfhoek begin juni. Hierdoor zijn diverse 


treinen later gaan rijden dan gepland.
• Sectiestoring bij Papendrecht.
• Omleiding goederentreinen wegens werkzaamheden aan het derde spoor in 


Duitsland met veel goederentreinen op de Brabantroute als gevolg. Als er dan 
een calamiteit plaatsvindt, raakt dit snel veel treinen. 


❑ Impactvolle verstoringen op de infra
Tot en met Q2 hadden we 176 impactvolle storingen (versus 212 in dezelfde 
periode van 2019). De prognose voor heel 2020 is 405. Met de stijging van het 
aantal treinen stijgt ook het aantal Impactvolle storingen op de infra 
(Klanthinder) naar het niveau van voor de coronamaatregelen. Dat komt niet 
alleen doordat met de intensiteit van het treinverkeer het aantal storingen 
toeneemt, maar ook doordat storingen weer vaker boven de drempelwaarde 
voor Klanthinder komen (een storing moet namelijk grote aantallen treinen 
raken en die waren er de afgelopen maanden niet).
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2.2.1 ProRail Verbetert: reizigerspunctualiteit Hoofdrailnet


P


P


realisatie 2020          realisatie 2019          norm: streefwaarde 2019


92,8


97,7
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2.2.2 ProRail Verbetert: treinpunctualiteit reizigersvervoerders en geleverde treinpaden


P


P


realisatie 2020          realisatie 2019          norm: streefwaarde 2019
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2.2.3 ProRail Verbetert: reizigerspunctualiteit HSL en treinpunctualiteit regionale series


P


P


realisatie 2020          realisatie 2019          norm: streefwaarde 2019


82,4


96,5


95,0
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2.2.4 ProRail Verbetert: goederenvervoer


P


realisatie 2020          realisatie 2019          norm: streefwaarde 2019


I
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2.2.5 ProRail Verbetert: impactvolle storingen op de infra


P


realisatie 2020          realisatie 2019          prognose         streefwaarde 2019
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2.2.5 ProRail Verbetert – Betrouwbare mobiliteit (1/3)


❑ Prestatiegericht Onderhoud (PGO)
• We hebben het laatste PGO-gebied, Neerlands Midden, na een positieve 


uitspraak van de rechter definitief gegund. Hierdoor is per 1 november 2020 
de uitrol van PGO in heel Nederland voltooid. Het is mooi dat we als ProRail in 
staat zijn dit soort grote meerjarige trajecten tot een goed einde te brengen.


• De resultaten mogen er zijn: minder storingen, betere kostenbeheersing, 
steeds beter zicht op de infrastructuur en een toonaangevende rol op het 
gebied van prestatiesturing in assetmanagement. Ook de PCA’s hebben 
enorme stappen gezet in slim onderhoud. Het was niet altijd makkelijk, we 
hebben veel geleerd en ook nog veel te doen, maar deze mijlpaal is een groot 
compliment voor iedereen die er binnen en buiten onze organisatie aan 
bijgedragen heeft. Voor meer informatie over het programma zie bijlage 1 
onderdeel B.


• Ondertussen kijken we vooruit naar de doorontwikkeling van de 
onderhoudscontracten. We hebben de vele verbeterideeën uit 
marktconsultaties, ex- en interne interviews gefilterd tot een “shortlist” met 
circa 45 verbeteropties voor contractering (o.a. keuzes over scope en 
contractvorm) en aanbesteding. Op basis hiervan besluiten we over het 
vervolg.


❑ Datagedreven assetmanagement
• We hebben nieuwe data-analysemodellen in gebruik genomen waarmee we 


spooronderhoud en vervangingen preciezer kunnen plannen op basis van 
diverse data over een lange termijn.


• We hebben een landelijke tractie-energievoorziening (TEV)-knelpuntenkaart  
ontwikkeld om inzicht te krijgen in de knelpunten m.b.t. energievoorziening 
die, op basis van huidige inzichten en beschikbare metingen en analyses, 
ontstaan tussen nu en 2030 vanwege de vervoersgroei. We gaan een 
landelijke analyse opstarten en starten een project om voor de lange termijn 
voorspellingen te kunnen doen over de toekomstige knelpunten en 
energiebehoefte.


❑ Nauwkeuriger plannen van treinen vanaf 2022
ProRail heeft een grote verandering aangebracht in het plansysteem Donna PTI. 
Spoorbedrijven gebruiken dit voor inplannen van ritten. De verandering gaat in 
met de dienstregeling 2022 die nu in de maak is. Het verschil met de oude 
manier van plannen is dat we nu niet meer met een vaste norm voor ruimte 
tussen treinen (opvolgtijd) werken om conflicten te voorkomen, maar met 
maatwerk. Dat maatwerk wordt berekend aan de hand van de snelheid en lengte 
van treinen en de afstand tussen seinen. Donna PTI wordt nu in fases aangepast 
aan de nieuwe manier van plannen.


❑ Incidentenbestrijding
We zijn begonnen met het vormen van een plan voor de ontwikkeling van 
incidentenbestrijding. We gaan uit van inrichting van specialismen om op deze 
manier medewerkers gerichter in te kunnen zetten dat moet leiden tot betere 
prestaties.


❑ Visie Logistiek 2027
• We hebben voor de visie Logistiek geïnventariseerd welke verbeterstappen 


noodzakelijk zijn tot 2027, zodat we de groei in het treinverkeer en de 
voorziene productstappen kunnen faciliteren, hinder kunnen reduceren en 
de terugloop van het aantal treindienstleiders kunnen  opvangen.


• We hebben uitvoerig gekeken naar de mogelijkheden om daarvoor 
functionaliteit vanuit Zwitserland over te nemen en in te passen. Uit het 
totaalplan blijkt een globale investeringsbehoefte van ruim € 300 miljoen. We 
hebben vastgesteld dat dit niet maakbaar is in combinatie met noodzakelijke 
aanpassingen voor ERTMS en Life Cycle Management in dezelfde periode. 


• De komende periode gaan we vaststellen welke aanpassingen voor welke 
fase prioriteit heeft in de ontwikkeling. Zo willen we met focus en in stappen 
resultaten boeken en toch de groei faciliteren (rekening houdende met 
Europese afspraken over samenwerking, met minder hinder en een 
verwachte terugloop in het beschikbare aantal treindienstleiders vanwege 
pensioen en moeizame werving).
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2.2.5 ProRail Verbetert – Betrouwbare mobiliteit (2/3)


❑ ICT: status van 7 grote life cycle trajecten
1. Uitrol van het nieuwe treinbeheersingssysteem Astris: Astris is de schakel 


tussen de treinbeveiligingssystemen en het procesleidingsysteem waarmee 
treindienstleiders de treindienst regelen. De installaties Amsterdam-Utrecht 
en Rotterdam in mei en juni zijn gelukt. In juli staat Zwolle op de planning. 
De installatie in Den Haag (Delft) is eerder niet goed gegaan door 
connectieproblemen. We plannen deze en de HSL nog in 2020 in om de 
uitrol volledig te kunnen afronden.


2. Renovatie verkeersleidingssysteem: We renoveren Procesleiding (het 
systeem voor treinbesturing door treinverkeersleiders), in verschillende 
stappen. De geplande proef voor het voorjaar 2020 in Groningen is 
uitgesteld naar september 2020 vanwege de hoeveelheid aan 
infrawerkzaamheden. De eerste ombouw werd daarom in mei in Alkmaar 
gedaan. Deze ombouw is gelukt.


3. Lifecycle management op GSM-R3: We hebben het beheer van het netwerk 
succesvol aanbesteed waarmee we met meer zekerheid de beoogde 
besparing gaan realiseren. We hebben de aanbesteding voor het bouwen 
van de zendmasten gepubliceerd.


4. Fivat (vervanging vaste landelijke ATM netwerk) loopt uit in 2021, omdat 
omhanging van alle objecten een omvangrijke klus blijkt te zijn. De uitloop is 
slechts beperkt tot de GIK’s (geïntegreerde kasten in de onderstations om 
op afstand bovenleidingschakelaars te kunnen bedienen). Het totale project 
blijft binnen de budgetramingen en we verwachten geen operationele 
consequenties voor 2021 door de uitloop.


5. Vervanging GTN (generiek toegangsnetwerk): Het GTN borgt dataverkeer 
tussen ProRail-systemen en gebruikers binnen en buiten ProRail. We 
verwachten in Q3 te starten met omvangrijke migraties en afronding in 
voorjaar 2021. Ons toegangsnetwerk krijgt daarmee een veel hogere 
capaciteit en ook een hoger securityniveau.


6. We hebben VKL (Verkeersleidingssysteem) uitgezet door afronding van het 
project aan NS-zijde. We hebben VKL vervangen door systeem VOS 
(Verkeersleiding Operationeel Systeem).


7. Ontwikkelingen nationale datacenters (NDC) en Migratie Infoplus:
o NDC 1 in Amsterdam, heffen we op vanwege afloop contract, 


compliancy en kosten. We migreren de Infoplus-installaties naar NS. 
o NDC 2 in Nieuwegein van BT, positioneren we als eerste NDC voor 


landelijke applicaties.
o NDC 3 in Utrecht, de technische ruimte in het OCCR, gaan we niet meer 


inzetten als NDC.
o NDC 4 in Amsterdam: We hebben een nieuw NDC gecontracteerd bij T-


Systems die NDC 1 gaat vervangen.
o NDC 5 ook van T-Systems, maken we gereed voor de verplaatsing van 


het GSM-R core netwerk uit het KPN datacenter. Deze maken we ook 
geschikt om straks de eerste ERTMS-installaties in te plaatsen.


❑ ICT: Security
• We hebben penetratietesten (binnendringingstesten) laten uitvoeren om 


inzicht te krijgen hoe we onze security kunnen verbeteren. We hebben de 
zeer-kortetermijnacties inmiddels vrijwel allemaal afgerond en de 
kortetermijnacties lopen op schema. 


• Daarnaast hebben we een Security architectuur-concept ontwikkeld, met 
hierbinnen ruim aandacht voor Security monitoring (detectie).


• We hebben een aantal belangrijke infraprojecten die een hoger 
beveiligingsniveau mogelijk maken richting cloud computing oplossingen. 
Hiervoor implementeren we de nodige security-licenties ter verbetering van 
onze informatieveiligheid.


3GSM-R: Global System for Mobile Communication – Railway
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2.2.5 ProRail Verbetert – Betrouwbare mobiliteit (3/3)


❑ Innovaties voor groeiende mobiliteitsvraag
We zetten innovaties in om de kwaliteitsverbetering en de groeiende 
mobiliteitsvraag van het Nederlandse (en internationale) spoorproduct te 
faciliteren. Dit doen we door programma’s, zoals ERTMS, Automatic Train 
Operation (ATO), en projecten/thema’s, zoals sensoren op reizigerstreinen, uit 
te voeren. 


Inzet reizigerstrein als meettrein
Door reizigerstreinen met meetunits uit te rusten kunnen we dagelijks een groot 
deel van onze infrastructuur meten en met de informatie die hieruit komt 
preventief acties uitvoeren om storingen te voorkomen en de levensduur van 
infrastructuur te verlengen. De actuele status van onze infra meten deden we al, 
maar met meer en actuelere data kunnen we sneller fouten opsporen en 
oplossen. Hiermee voorkomen we (grote) storingen. We hebben vertraging 
opgelopen in de aanbesteding van inbouw van de meetunits, omdat er meer 
afstemming nodig was aangaande de aansprakelijkheid. We verwachting in Q3-
2020 de aanbesteding te publiceren en eind Q4 definitief te gunnen. We 
verwachten in Q1 2021 te starten met de inbouw van de meetunits. 


Zelfrijdende treinen (Automatic Train Operation, ATO)
• ATO is een systeem dat op diverse automatiseringsniveaus de machinist 


ondersteunt of bepaalde taken overneemt. De ATO-proeven in Groningen 
zijn in samenwerking met Arriva, Stadler en de provincie Groningen succesvol 
afgerond. TNO heeft hierbij het reizigersonderzoek geleid. ProRail heeft 
hierbij veel positieve media-aandacht ontvangen. 


• We zijn gestart met het project automatisch rangeren. We hebben met de 
betrokken partijen samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. We starten 
naar verwachting in het najaar met de proeven. 


• NS heeft inmiddels op de Hanzelijn een geslaagde ATO-test uitgevoerd. NS 
gaat door met het uitvoeren van ATO-testen in samenwerking met ProRail. 
Hierbij kijken we ook naar samenwerking op het gebied van automatisch 
rangeren.


Waterstoftrein
• ProRail zoekt actief naar alternatieven voor de tractievoorziening van de 


huidige diesellijnen, zoals inzet van de waterstoftrein. Naast winst op het 
gebied van duurzaamheid is de waterstoftrein ook stiller dan de huidige 
dieseltreinen die in het noorden rijden.


• In Q1 hebben we samen met de provincie Groningen, Arriva, Alstom, Engie
Energie Nederland en Dekra een test uitgevoerd met een waterstoftrein 
tussen Leeuwarden en Groningen. De testdoelen zijn ruimschoots gehaald. In 
Q2 heeft de projectgroep haar bevindingen opgeschreven in een interne 
rapportage. In Q3 publiceren we een publieksversie van deze test.


de waterstoftrein tijdens een testnacht
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2.3 ProRail Verduurzaamt – Duurzamere mobiliteit (1/3)


realisatie 2020          realisatie 2019          
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2.3 ProRail Verduurzaamt – Duurzamere mobiliteit (2/3)


❑ Algemeen
• De audit voor de CO2-prestatieladder is afgerond. We komen weer op niveau 


5 uit. Om dit ook in de toekomst veilig te stellen werken we aan een CO2-
besparingsplan.


• ProRail heeft naar aanleiding van de in Q1 uitgevoerde interne audit ‘Sturing 
op duurzaamheid’ in Q2 een voorstel uitgewerkt voor een nieuw 
sturingsmodel. Dit model bouwt voort op de in 2019 geïntroduceerde 
Routekaart Verduurzaamt, Kansenkaart en Verduurzaamt Deals. Het volgt uit 
de al langer erkende behoefte om de sturing op Verduurzaamt te 
verduidelijken en te formaliseren. 


• Samen met IenW en RWS volgen we de strategie van IenW om circulair en 
klimaatneutraal te werken in Rijksinfrastructuurprojecten. Het doel is om met 
elkaar invulling te geven aan de afspraak uit het Klimaatakkoord om in 2020 
tot afspraken te komen over het benutten van de inkoopkracht richting de 
Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW). Een belangrijke uitwerking van 
de strategie is dat we klimaatneutraal en circulair werken nadrukkelijker gaan 
uitvragen in de aanbestedingen van projecten en dit financieel belonen. We 
richten ons op die systemen met de meeste CO2-uitstoot en 
materiaalverbruik: 1) bovenbouw spoor, 2) energievoorziening spoor, 3) 
bouwplaats en bouwlogistiek en 4) kunstwerken en overige materiaal. We 
maken hierbij gebruik van de kennis die we hebben opgebouwd vanuit de 
aanpak Duurzaam GWW en we koppelen dit aan de Verduurzaamt Deals.


❑ Mobiliteit: modal shift van vliegtuig naar trein
• Onze CEO John Voppen is benoemd tot vice-president van de 


brancheorganisatie van Europese spoorbeheerders EIM4.
• ProRail, andere Europese spoorbeheerders en IenW hebben de oproep 


gedaan aan de Europese Commissie om ook reizigerstreinen op te nemen in 
de Europese Green Deal. Door personenvervoer per spoor in de Green Deal 
op te nemen kan het Europese spoornetwerk sneller worden verbeterd 
waardoor we reizen per trein aantrekkelijk maken als alternatief voor het 
vliegtuig.


• Daarnaast heef ProRail bijgedragen aan het op 1 juli 2020 door Rli5


uitgebrachte advies ‘Verzet de wissel: naar beter internationaal 
reizigersverkeer per trein’ dat de raad heeft aangeboden aan IenW. Centraal 
in het advies staat de vraag hoe de factoren die een betere bereikbaarheid 
per spoor (van en vanuit Nederland) in de weg staan, kunnen worden 
weggenomen.


4EIM: European Rail Infrastructure Managers 5Rli: Raad voor de leefomgeving en infrastructuur 


de Eurostar die rijdt tussen Amsterdam en Londen
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2.3 ProRail Verduurzaamt – Duurzamere mobiliteit (3/3)


❑ Verduurzaamt Deals
• We geven via de Routekaart Verduurzaamt invulling aan de strategische 


pijler Verduurzaamt. De Routekaart Verduurzaamt omvat een toekomstbeeld 
2040, een kansenkaart voor 2027 en een actieplan met Verduurzaamt Deals 
voor 2020. 


• Eind Q1 zijn we gestart met de uitvoering van deze deals, ondanks enige 
vertraging vanwege corona. We hebben concrete actieplannen vastgesteld 
en enkele complexe deals opgedeeld in kleinere deals. De eerste helft van 
2020 stond voornamelijk in het teken van team- en planvorming, de tweede 
helft van 2020 zullen we deze plannen tot uitvoering brengen. Tot nu toe 
behaalde resultaten in 2020 zijn o.a.:
o We hebben een overeenkomst gesloten voor een pilot van zes maanden 


voor een platform voor de materialenmarktplaats.
o We hebben een succesvolle proef met de Coradia iLint waterstoftrein 


uitgevoerd. 
o We zijn gestart met een proeftuin met verschillende niet-chemische 


bestrijdingsmiddelen.


❑ Natuur
ProRail heeft het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) succesvol 
afgerond. Dit programma is 15 jaar geleden gestart om natuurgebieden weer 
aan elkaar te koppelen die door de aanleg van snel- en spoorwegen van elkaar 
gescheiden waren geraakt. ProRail heeft onder en over het spoor tien grote 
natuurbruggen en een groot aantal kleinere faunapassages aangelegd. 
Natuurgebieden zijn daardoor groter geworden en er zijn minder aanrijdingen 
met dieren.


❑ Energie
• We zien een voortzetting van de dalende trend in ons energieverbruik die 


deels ook het gevolg is van de zachte winter en de coronacrisis.
• We zijn een samenwerking gestart met RWS en het Rijksvastgoedbedrijf om 


kennis en ervaringen te delen m.b.t. het realiseren van 
zonnestroominstallaties op daken en de circulaire impact van zonnepanelen. 


• ProRail heeft op station Maarn gerecyclede perrontegels gelegd. Hiermee 
besparen we 60.000 kg CO2. Ook hebben we de oude perronplaten van 
station Maarn hergebruikt in de circulaire proeftuin het Hof van Cartesius te 
Utrecht.


❑ Materialen
• We hebben de vernieuwing van bijna alle perrons in één contract 


uitbesteed aan vier aannemers. We gebruiken hierbij de Milieu Kosten 
Indicator (MKI) om te meten hoe de partijen hun ambitie om zoveel 
mogelijk duurzaam beton te gebruiken, waarmaken. Het doel is om de 
milieukosten met 4% per jaar te reduceren zoals afgesproken in 
het betonakkoord.


• Door de coronamaatregelen wordt er veel minder afval ingezameld en 
gescheiden. NS en ProRail werken aan een actieplan om te bepalen waar dit 
jaar nog resultaten te boeken zijn.
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3. Veiligheid (1/5)


I


I


* Definitieve aantallen worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vastgesteld in hun jaarverslag 
Spoorwegveiligheid. De aantallen voor 2020, maar ook voor 2019, zijn voorlopige aantallen en kunnen mogelijk nog wijzigen.


Opmerking: ProRail werkt voor de volgende rapportage aan een andere manier van rapporteren 
van de veiligheidscijfers, waarbij correcties –bijv. na analyse van ILT- van eerdere incidenten zullen 
worden meegenomen in de maand waarin deze incidenten zich voordeden. Dit kan leiden tot het 
aanpassen van vergelijkende cijfers uit eerdere periodes. Momenteel worden deze gevallen 
gecorrigeerd in de maand waarin de correctie bekend wordt.


Doel (interne norm)
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3. Veiligheid (2/5)


* Definitieve aantallen worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vastgesteld in hun jaarverslag 
Spoorwegveiligheid. De aantallen voor 2020, maar ook voor 2019, zijn voorlopige aantallen en kunnen mogelijk nog wijzigen.


I


Doel (interne norm)


Opmerking: ProRail werkt voor de volgende rapportage aan een andere manier van rapporteren 
van de veiligheidscijfers, waarbij correcties –bijv. na analyse van ILT- van eerdere incidenten zullen 
worden meegenomen in de maand waarin deze incidenten zich voordeden. Dit kan leiden tot het 
aanpassen van vergelijkende cijfers uit eerdere periodes. Momenteel worden deze gevallen 
gecorrigeerd in de maand waarin de correctie bekend wordt.
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3. Veiligheid (3/5)


❑ STS-passages
Het aantal STS-passages* in het eerste halfjaar 2020 was met 39 veel lager dan 
het eerste halfjaar 2019 (77). Hetzelfde geldt voor het aantal STS-passages met 
gevaarpunt bereikt (7 versus 19 in de eerste helft 2019). Ook zijn twee STS-
passage S-bord binnen NCBG geregistreerd. Het lage aantal STS-passages is 
vooral het gevolg van de coronamaatregelen. We verwachten dat het aantal 
STS-en in het derde kwartaal weer normaliseert naar het niveau van het eerste 
kwartaal vanwege het hervatten van de volledige dienstregeling. 


❑ Overwegveiligheid
• In het eerste halfjaar waren er 12 aanrijdingen op overwegen. Bij deze 


aanrijdingen zijn 3 dodelijke slachtoffers gevallen (allemaal 
wegverkeersdeelnemers). Tot ons verdriet is er een machinist overleden als 
gevolg van het overwegincident op een NABO (Niet Actief Beveiligde 
Overweg) in Hooghalen. NS en ProRail onderzoeken dit voorval, in 
afstemming met ILT en OvV. Daarnaast onderzoeken we of er mogelijke 
kortetermijnmaatregelen zijn die de veiligheid op en rondom de openbare 
NABO’s kan verbeteren zolang ze nog bestaan. 


• We hebben met het NABO-programma inmiddels 50 NABO’s aangepakt. Het 
blijft ons streven om de resterende 130 openbare en openbaar toegankelijke 
NABO’s uiterlijk eind 2023 aangepakt te hebben. Hiertoe hebben we de 
aanpak van het programma doorgelicht en herijkt. Het ministerie heeft voor 
de uitvoering van het programma additioneel € 14,4 mln beschikbaar gesteld 
om met de aanpak van 75 NABO’s te kunnen starten. Dit is voor de korte 
termijn voldoende, maar niet toereikend voor de gehele scope. Naar 
aanleiding van de doorlichting onderzoeken we in overleg met IenW op 
welke wijze we de aanpak van de laatste 55 onbeveiligde overwegen kunnen 
financieren.


• We hebben in het eerste halfjaar diverse mijlpalen gerealiseerd voor de 
specifieke projecten binnen het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen 
(LVO). We werken steeds meer gebiedsgericht dat leidt tot meer 
toekomstvaste en integrale oplossingen. We gaan deze werkwijze de 
komende periode doorontwikkelen. De staatssecretaris heeft € 10,6 mln 


additioneel budget voor LVO Specifiek beschikbaar gesteld. Daarnaast zal ook 
een deel van de middelen voor LVO Generiek (subsidies voor Dichtligtijden 
en Afteller) worden ingezet voor LVO Specifiek zodat we afspraken met 
wegbeheerders kunnen maken en daarmee het LVO-loket open houden.


• Daarnaast hebben we een nieuwe aanpak voor reductie van dichtligtijden 
(incl. realisatie van de afteller) ontwikkeld. We werken, binnen de 
ontwikkeling van de generiek toepasbare maatregelen, naast 
dichtligtijdenreductie ook aan gedragsmaatregelen. We werken de komende 
periode onder meer aan de voorbereiding van een besluit tot uitrol van de 
flitscamera’s, zoals beproefd in Hilversum. Daarnaast bereiden we het 
aanbrengen van ledverlichting voor om overwegen in het donker beter 
zichtbaar te maken. Ook onderzoeken we voor de oversteekhulp hoe we de 
kosten ten opzichte van de huidig ontwikkelde oversteekhulp kunnen 
beperken.


• Het komende halfjaar onderzoekt ProRail, in nauwe samenwerking met het 
ministerie, de mogelijkheden voor een structureel budget voor 
overwegveiligheid en brengen we hierover een advies uit. Daarnaast werken 
ProRail en het ministerie aan de implementatie van meer juridische 
middelen, zoals de aanwijsbevoegdheid en de verplichting tot het sluiten van 
landhekken, om uitvoering van veiligheidsmaatregelen op overwegen te 
versnellen en het beheer van overwegen te optimaliseren.


* Definitieve aantallen worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vastgesteld in hun jaarverslag 
Spoorwegveiligheid. De aantallen voor 2020, maar ook voor 2019, zijn voorlopige aantallen en kunnen mogelijk nog wijzigen.
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3. Veiligheid (4/5)


❑ Suïcides
• In het eerste halfjaar vonden er 112 suïcides plaats waarvan 97 met dodelijke 


afloop. Dit is licht hoger dan in dezelfde periode over 2019 (97 suïcides 
waarvan 85 met dodelijke afloop). Vooral in januari 2020 was sprake van een 
relatief hoog aantal suïcides: 32 (2019: 18). We hebben hier geen verklaring 
voor.


• Het suïcidepreventieprogramma werkt onder meer aan fysieke afscherming. 
In het eerste halfjaar van 2020 hebben we een groot deel van de baan- en 
overweglocaties afgeschermd, die waren aangemerkt om aan te pakken.


• Een van onze acties is zorgen dat personeel binnen de spoorsector opgeleid 
is om verdacht gedrag te herkennen en mogelijk suïcidale personen aan te 
spreken. Het opleiden is door de coronamaatregelen stilgevallen, maar start 
vanaf Q3 weer op.


• In het tweede kwartaal hebben we een innovatie-uitvraag gedaan naar de 
markt om te komen met oplossingen voor beveiliging van de perronrand. Dit 
is een traject met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en wordt 
begeleid door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.


• We verwachtten aan het begin van de lockdown i.v.m. corona dat er een 
toename zou volgen van het aantal suïcides als gevolg van de maatregelen. 
We zien deze stijging gelukkig tot nu toe niet. Onze zorg blijft voor de langere 
termijn bestaan als de economische gevolgen van de maatregelen optreden. 
We blijven de ontwikkelingen monitoren samen met de landelijke commissie 
Actuele Suïcideregistratie (onder leiding van 113 Zelfmoordpreventie) en we 
informeren het ministerie van VWS over een eventuele toename.


❑ Veiligheidsladder
• We hebben de ambitie om op trede 4 (proactief) van de veiligheidsladder te 


opereren. Afgelopen jaren (2017 en 2018) hebben we dit niveau gehaald. 
Afgelopen jaar (2019) zijn we teruggezakt naar trede 3. Kiwa komt tot deze 
conclusie in haar audit begin dit jaar (2020). Kiwa mist de volgende aspecten 
die nodig zijn voor trede 4: 


o Leiderschap op gebied van veiligheid en voldoende betrokkenheid 
vanuit de lijn.


o Expliciet beleid en een duidelijke visie, boodschap en uitgewerkte 
strategie.


o Een ontwikkeld, volwaardig intern auditsysteem op het gebied van 
veiligheidsgedrag.


• Kiwa heeft ProRail concrete verbeterpunten meegegeven waar ProRail aan 
kan werken om weer op trede 4 te komen. De belangrijkste daarvan zijn:


o Creëer een visie op veiligheid en maak veiligheid een duidelijker 
onderdeel van de ProRail-strategie ‘Verbindt, Verbetert, 
Verduurzaamt’.


o Werk aan een brede, integrale kijk op veiligheid die niet is beperkt tot 
het eigen taakgebied. Veiligheid werkt door in de keten.


o Meet en bespreek het V&G-gedrag en de competenties van eigen 
medewerkers op een gestructureerde manier. Dan kun je ook naar 
een doel toewerken.


• We formuleren een veiligheidsstrategie die past in onze strategie Verbindt, 
Verbetert, Verduurzaamt, zodat ProRail zich op dit vlak verder ontwikkelt en 
we op een stevige trede 4 uitkomen.


• We gaan verbetering van de veiligheidscommunicatie ondersteunen met een 
interne campagne “Een Pro Praat Zo” met als doel de medewerkers te 
betrekken bij de verbetering en dat we elkaar direct aanspreken.
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3. Veiligheid: status NABO opheffingen (5/5)


NABO opheffing per gebied
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4. Stakeholders (1/2)


Last onder dwangsommen havenemplacementen 
• We hebben op de havenemplacementen 21 lopende LOD’s en 3  


vooraankondigingen voor LOD’s per 1 juli 2020. Deze LOD’s hebben 
betrekking op milieugerelateerde tekortkomingen, tekortkomingen op de 
veiligheidsvoorzieningen t.b.v. omgevingsveiligheid, en het uitvoeren van 
logistieke activiteiten op locaties zonder (passende) vergunning.


• We hebben in het afgelopen jaar de tekortkomingen van 5 LOD’s structureel 
opgelost. Doordat er minimaal een jaar geen tekortkomingen zijn 
geconstateerd op de betreffende last van deze LOD’s heeft het bevoegd 
gezag deze, na een verzoek van ProRail, officieel ingetrokken. We hebben 
van de lopende 21 LOD’s de werkzaamheden voor 13 LOD’s afgerond of 
beheersmaatregelen getroffen. We werken aan het oplossen van de andere 
8 LOD’s (o.a. project bouw bluswatervoorziening Waalhaven Zuid en de 
vergunningsaanvraagtrajecten voor Vondelingenweg en Theemsweg). 


• We stellen ons ten doel om de Rotterdamse havenemplacementen naar een 
voldoende en continu veiligheidsniveau te brengen, zodat continuïteit en 
daarmee economische vooruitgang in de Rotterdamse haven geborgd is. Per 
juli 2020 is de Bestuurlijke Kopgroep Rotterdamse havenemplacementen 
gestart. ProRail monitort samen met de gemeente Rotterdam, de 
veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, DCMR Milieudienst Rijnmond, het 
Havenbedrijf en IenW de voortgang op deze doelstelling. ProRail heeft per 
half juli 2020 een integraal programmamanager aangesteld. Deze 
programmamanager is verantwoordelijk is voor alle activiteiten en 
ontwikkelingen die ProRail op de Rotterdamse havenemplacementen 
onderneemt om tekortkomingen op te lossen.


Milieucompliance
Een externe consultant levert in Q3 2020 een analyse op over compliance op 
spoorwegemplacementen met betrekking tot milieu, natuur en externe 
veiligheid. Deze analyse schetst een brede context die verder gaat dan de 
huidige problematiek rondom compliance in het Rotterdamse Havengebied. We 
werken de resultaten van deze analyse uit in een plan van aanpak waarbij we de 
focus vooralsnog leggen op drie werkstromen: 1) Zee-Zevenaar, 2) beheer en 3) 
gebruik.


I


* Exclusief overtredingen op het gebied van veiligheidseisen.


❑ Milieuovertredingen


Milieuovertredingen 2020
• Exclusief overtredingen op het gebied van veiligheidseisen constateerde het 


Bevoegd Gezag in het eerste halfjaar 8 milieuovertredingen t.o.v. 3 in dezelfde 
periode van 2019. Inclusief overtredingen op het gebied van veiligheidseisen 
waren dit er 16 in 2020 en 12 in 2019.


• We zien een daling van het aantal milieuovertredingen waarbij 1 last onder 
dwangsom (LOD) is opgelegd in 2020 (tot en met 30 juni 1 versus 12 in 
dezelfde periode in 2019). De LOD in 2020 heeft betrekking op niet toegestane 
snoeiwerkzaamheden tijdens het broedseizoen.


*
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4. Stakeholders (2/2)


❑ Reputatie
Onze reputatiescore onder treinreizigers is 72 op een schaal van 100. We zien de 
stijgende lijn licht afvlakken in het tweede kwartaal van 2020 met daarbinnen 
een lichte daling op het gebied van Veiligheid. 


Binnen de Europese transportsector is een score van 60 of hoger (zeer) goed, een 
score tussen de 50 en 60 gemiddeld en een score van 50 of lager zwak. We 
scoren in alle categorieën bovengemiddeld. Om het reputatieniveau vast te 
houden of te verbeteren, richten we ons op het vasthouden van onze goede 
operationele prestaties en focussen we op een aantal aanjagers die veel impact 
hebben op onze reputatie: veilig spoor, betrouwbaar spoor, werkomgeving en 
duurzaam spoor. In onze communicatie over andere onderwerpen geven we ook 
aan wat we voor de thema’s doen aan mobiliteitsgroei, duurzaamheid, 
goederenvervoer en innovatie. 


❑ Corona: gebruiksvergoeding
ProRail ondersteunt binnen zijn mogelijkheden de vervoerders in deze corona-
tijden. We komen vervoerders tegemoet via de gebruiksvergoeding: verlenging 
van de betalingstermijn en het niet toepassen van de reserveringsheffing.


❑ Goederenvervoerders
• De openheid en transparantie in de communicatie over de actualiteit en 


voortgang op het plan van aanpak infra en processen op orde in het 
Rotterdams havengebied wordt door de goederenvervoerders op prijs 
gesteld. Complimenten werden uitgesproken over de update van het plan van 
aanpak in de stuurgroep infra op orde op 29 juni jl. Wel is de behoefte aan 
een normering met streef- en minimumwaarden uitgesproken ten behoeve 
van sturing en blijven partijen kritisch over de vele verstoringen. Het 
operationeel dashboard dat ontwikkeld wordt, maakt hiervan onderdeel uit.


• Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer (MSV): In Q2 2020 is binnen MSV 
een Marktvisie Spoorgoederen van de sectorpartijen opgeleverd met daarin 
de voorziene groei van het spoorgoederenvervoer voor 2040 en de 
maatregelen die nodig worden geacht om de voorziene groei mogelijk te 
maken. Een van de belangrijkste randvoorwaarde daarvoor is de aanleg van 
een noordtak van de Betuweroute die tevens meer capaciteit voor 
reizigersvervoer in de Randstad mogelijk maakt.







28


A. Stop Tonend Sein (STS)-verbeterprogramma


Mijlpalen 2020-2021
Uitvoeringsbesluit landelijke Upgrade S-borden (USB) voorzien eind Q2 2020 na 
afronding pilot te Blerick.


In 2020 en 2021 ondernemen we onder andere de volgende activiteiten:
• Upgrade S-borden:


In 2018 is de pilot met de nieuwe S- en O-borden op Houtrakpolder geëvalueerd. 
Naar aanleiding daarvan is in overleg tussen ProRail, ILT en het ministerie van 
IenW besloten de beproeving uit te breiden en de ministeriële regeling 
spoorverkeer (zogenaamde seinenbijlage) met de nieuwe S- en O-borden aan te 
passen (gepubliceerd in oktober 2019).
Voor de uitgebreide proef is emplacement Blerick gekozen. Deze wordt in Q2 2020
uitgevoerd en geëvalueerd. Parallel wordt landelijke uitrol door ProRail 
voorbereid.
Na een positieve evaluatie kan direct met de uitrol worden gestart. Eind Q2 2020 
is de uitrolplanning bekend. Dit is de laatst lopende projectactiviteit uit het STS-
verbeterprogramma, zoals in 2012 opgestart.


De in de Stuurgroep STS benoemde speerpunten worden, voor zover nog niet is 
gebeurd in 2019, verder uitgewerkt in concrete acties en van een planning voorzien. 
De speerpunten zijn:
• Verbeteren van het botsrisicomodel o.a. door uitwerking van nadere differentiatie 


van de STS-passages m.b.t. botsrisico.
• Analyseren van rood-seinnaderingen (o.a. door analyse van ORBIT) om proactief 


spoorveiligheidsrisico’s op te sporen.
• Monitoren van de effecten van initiatieven om het spoor intensiever te benutten 


(PHS, TWAS, verkort opvolgen, DSSA, etc.) op botsveiligheid.
• Monitoren en bespreken van de veiligheidseffectiviteit ORBIT.
• Ontwikkelen van een gezamenlijk afwegingskader voor eventuele 


vervolginvesteringen (na afronding huidige tranche 5) in ATB-Vv.
• Aandacht voor Human Factors bij Verkeersleiding en machinisten, onder andere 


organisatie gezamenlijke workshop en vervolg, onder meer werkwijze/procedures 
oud en nieuw systeem (ATB/ERTMS) en transitie gebieden ATB – ERTMS.


• Risicogestuurde aanpak/optimalisatie integrale vervoerssysteem m.b.t. botsrisico.


Voortgang/Resultaat 2020


Upgrade S-borden:
• De nieuwe borden zijn inmiddels opgenomen in bijlage 4 van de regeling 


spoorverkeer en het OVS is aangepast.
• Een tweede pilot (Blerick) is in april 2020 in dienst gegaan, momenteel wordt er 


geëvalueerd. De ontwerpen van 80% van de locaties zijn uitgewerkt door het IB, 
voor 20% van de locaties zijn aanvullende maatregelen en regelgeving nodig. Dit 
betreft met name de vraag hoe om te gaan met de huidige toepassing van 
facultatief S-bord bij rangeergebieden. In samenwerking met de stuurgroep STS 
wordt een aanpak tot besluitvorming voorbereid.


• Landelijke uitrol 80% start in februari 2021, de 20% complexe situaties in 
september 2021. Landelijke uitrol is gereed december 2021.


Speerpunten:
• Doorontwikkeling van het botsrisicomodel wacht op besluitvorming van het DOSV. 


In Q3 worden de leden van het DOSV uitgenodigd voor een verdiepende  
workshop.


• Verkennende pilot met Big Data afgerond. De resultaten zijn positief ontvangen 
door de leden van de stuurgroep. Momenteel worden diverse data-analyses 
uitgevoerd. Resultaten worden verwacht eind Q3.


• Human Factors (HF) workshop: de stuurgroep bereidt een voorstel voor voor het 
vervolg op de succesvolle HF-workshop van 2019. 


• Gezamenlijk afwegingskader vervolginvesteringen: conform de Beleidsagenda 
spoorveiligheid 2020-2025 wordt er in principe niet meer geïnvesteerd in ATB-Vv, 
met een uitzondering voor recidive seinen. Daar is een beschikkingsaanvraag voor 
voorbereid.


Bijlage 1: Beheerconcessieprogramma’s 2020 (1/5)







29


B. Prestatiegericht Onderhoud (PGO)


Mijlpalen 2020-2021


Voor 2020 ligt de nadruk op de mobilisatie van de resterende gebieden.
• Gelre, Wadden, Twente, Den Haag, Zee-Zevenaar en Neerlands Midden staan 


(behoudens eventuele juridische procedures) gepland voor (afronding van) 
mobilisatie in 2020.


• Met de contractering van tranches 8 en 9 zijn alle 21 gebieden aanbesteed 
conform de doelstelling van het programma.


• De plancyclus van (her-)aanbesteden van aflopende contracten tranche 1 en 
verder wordt opgesteld, inclusief doorontwikkeling van het onderhoudscontract 
(contractvorm 4.0).


Voortgang/Resultaat 2020


• De mobilisatie van de PGO-gebieden Gelre, Wadden, Twente, Den Haag en Zee-
Zevenaar is afgerond.


• De gunning van het laatste gebied, Neerlands Midden, is na vertraging vanwege 
juridische procedures inmiddels definitief. Hiermee is aan de doelstelling van het 
programma om alle 21 gebieden aanbesteed te hebben, voldaan.


• De mobilisatie Neerlands Midden start in de tweede helft 2020. 
• De plancyclus (her-)aanbesteden aflopende contracten is opgesteld. Dit is het 


referentie tijdspad voor de doorontwikkeling van het onderhoudscontract 
(contractvorm 4.0).


• De afsluiting van het programma is gestart.
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C. Verbeterprogramma HSL-Zuid


Mijlpalen 2020-2021


Het verbeterprogramma kijkt voortdurend naar de effectiviteit van maatregelen 
en naar mogelijkheden om verder te optimaliseren op basis van ‘continu 
verbeteren’. Een gevolg hiervan is dat de set aan verbetermaatregelen dynamisch 
is. Hierbij is er in het verbeterprogramma blijvende aandacht voor verankering in 
de lijnorganisatie.


Naast de dynamische verbetermaatregelen zijn er de volgende mijlpalen :
• Het realiseren van windschermen op de brug Hollandsch Diep
• Het realiseren van snelschakelaars in de spanningssluizen
• Het treffen van windmaatregelen op de hotspot Bleiswijk
• Het aanpassen van SMB 2378 bij Zevenbergschenhoek


Vanuit het € 60 mln pakket zullen nog aanvullende verbetermaatregelen worden 
toegevoegd aan bovenstaande lijst.


Voortgang/Resultaat 2020


In februari 2020 zijn in samenspraak met NS prestatiedoelstellingen voor alle 
operationele afdelingen vastgesteld. Tot aan de start van de coronacrisis hebben we 
hierop gestuurd. De tweede helft van 2020 zullen wij dit weer oppakken. 


In de eerste helft van 2020 heeft ProRail, in navolging op NS, een voorstel gemaakt voor 
een nieuwe governance rondom het HSL-verbeterprogramma waarbij de sturing op de 
HSL-prestaties nog meer in de lijn wordt belegd. In de tweede helft van 2020 stemmen 
wij dit voorstel af met NS en het ministerie van IenW om vervolgens besluitvorming te 
organiseren.


Gedurende de coronacrisis hebben ProRail en NS in nauwe samenwerking gekeken hoe 
de risico’s van het weer opstarten van treinverkeer over de HSL zoveel mogelijk konden 
worden gemitigeerd. Dit heeft gezorgd voor een succesvolle opstart van de treindienst op 
de HSL. Daarnaast heeft ProRail van de uitgedunde dienstregeling gebruik gemaakt om 
werkzaamheden in de Schipholtunnel naar voren te halen en werkzaamheden in de 
Willemspoortunnel uit te voeren. 


Hoewel het € 60 mln pakket niet binnen het programma onder concessiesturing valt, 
geven wij hier wel de voortgang weer, omdat dit pakket als doel heeft om de prestaties 
op de HSL te verbeteren. In de eerste helft van 2020 zijn drie investeringsvoorstellen voor 
het € 60 mln pakket definitief goedgekeurd. Helaas heeft de coronacrisis een negatieve 
impact op de planning voor het realiseren van snelschakelaars in de spanningssluizen. 
Doordat ingenieurs uit Duitsland niet naar Nederland konden komen, moesten de 
werkzaamheden worden uitgesteld. Deze werkzaamheden worden opnieuw gepland. 
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D. Toekomstbestendig werken aan het spoor (TWAS)


Mijlpalen 2020-2021


Bij verlenging van het programma wordt in Q1 een lijst van producten en
resultaten vastgesteld.


Masterplanproces
ProRail heeft het Masterplanproces ingevoerd. Daarin worden alle werkzaamheden
functiehandhaving, functiewijziging én omgevingswerken aan het spoor meerjarig (5 
tot 10 jaar vooruit) integraal én in samenhang gepland (excl. Klein Onderhoud en
Storingsherstel dat via PGO contractering meerjarig is belegd). Vaststelling gebeurt 
nadat het plan getoetst is op de beschikbaarheid van maatgevende resources als 
budget, personeel, hinderniveau van werkzaamheden, materiaal en materieel. In 
2021 en 2022 wordt dit proces verder verbeterd.
Q1 2020: Masterplan 2022 (met een doorkijk naar 2026) vastgesteld.
Q1 2021: Masterplan 2023 (met een doorkijk tot 2027) vastgesteld.


Nieuwe landelijke werkwijze
Nieuwe interactieve manier van werkpakketten samenstellen, aanbesteden en 
contracteren (TWAS handboek) opgesteld. Op basis van de ervaringen van sector 
brede lijn- en gebiedspilots is in 2019 een best-practice opgesteld die in 2020, 
gebiedsgewijs over Nederland wordt uitgerold.
Q4 2020: TWAS werkwijze landelijk geïmplementeerd.
Q4 2020: Roadmap doorontwikkeling TWAS sector breed vastgesteld.


Optimalisatietooling
Eerste fase van tooling voor data-gedreven optimalisatie wordt in december 2019 
opgeleverd: algoritmiek voor optimalisatie van de planning van 
buitendienststellingen.
Q1 2020: Ingebruikname fase 1 (optimalisatie algoritmiek planning 
buitendienststellingen). Validatie en verificatie vanaf jan 2020 en schaduwdraaien.
Q2 2020: Besluitvorming over haalbaarheid fase 2 (optimalisatie algoritmiek clusteren 
en combineren van werkzaamheden.


Batenbarometer
Vanaf 2020 wordt het effect van de maatregelen uit TWAS zichtbaar gemaakt.
Q1 2020: besluit opzet Batenbarometer en eerste vulling.


Voortgang/Resultaat 2020


Verlenging programma TWAS
Het Plan van Aanpak TWAS voor 2020 en 2021 is geconsulteerd bij de organisaties, 
vertegenwoordigd in de Kerngroep TWAS, en vastgesteld. In dit Plan van Aanpak zijn 
de te leveren producten opgenomen. Tijdens de consultatie stelde een aantal partijen 
de besparingsdoelstelling van TWAS ter discussie uit zorg dat deze tot 
disproportionele hinder kan leiden. Daarom wordt in Q3 2020 een werkgroep “Hinder 
vs Kosten” opgericht om het effect van TWAS-maatregelen op hinder en kosten 
expliciet te maken.


Masterplanproces
Het Masterplan 2022 (met een doorkijk naar 2026) is vastgesteld en middels een 
marktconsultatie gepresenteerd en verspreid. Daarnaast is dit Masterplan 
gepresenteerd in de Kerngroep TWAS.


Nieuwe landelijke werkwijze
De voorbereidingen voor de gebiedsgewijze uitrol van de TWAS-werkwijze lopen. 
Deze uitrol vindt in de tweede helft van het jaar plaats.


Optimalisatietooling
De TVP-optimalisatietool voor het optimaliseren van de planning van 
buitendienststellingen is in januari 2020 opgeleverd en aan de sector gepresenteerd. 
De tool draait nu naast het reguliere proces. Via informatiesessies wordt de werking 
van de tool uitgelegd en de sector is uitgenodigd om te helpen deze te verbeteren en 
aan te vullen. 


Batenbarometer
De opzet van de batenbarometer is vastgesteld inclusief de manier hoe de TWAS-
baten worden geregistreerd over zowel functiehandhaving als functiewijziging (MIRT 
en werken derden). Nadere analyse bevestigt dat de TWAS-baten, zij het 
getemporiseerd door de uitrol via Samenspel voor meer treinen, zullen worden 
gerealiseerd. Deze temporisering wordt verwerkt in de subsidieaanvraag 2021.
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E. Programma: Verbeteraanpak Trein ETMET RoSA


Mijlpalen 2020-2021


Verbetermaatregelen selecteren met daarbij de afweging verbetermaatregelen op 
alleen Arnhem-Schiphol of Arnhem-Schiphol-Leiden-Rotterdam.


Activiteiten 2020


1. Afweging scope gemaakt in Middellange Termijn (MLT) Regie, inclusief 
naamswijziging.


2. Pakket aan verbetermaatregelen geselecteerd en vastgesteld in Stuurgroep MLT.
3. Realisatie en toetsing van verbetermaatregelen tot december 2021.


Voortgang/Resultaat 2020


1. In de Stuurgroep MLT is vastgesteld dat de verbetermaatregelen van toepassing 
zijn op Arnhem – Rotterdam – Schiphol – Leiden – Rotterdam. Naamswijziging naar 
ETMET RoSA. ETMET staat hierbij voor ‘Elke Tien Minuten Een Trein’.


2. Samen met NS zijn de verbetermaatregelen per domein geïnventariseerd en 
afgestemd tot en met Raad van Bestuur ProRail. In de Stuurgroep MLT is dit pakket 
vastgesteld. Het totaalpakket aan verbetermaatregelen zorgt naar verwachting 
voor het halen van de doelstelling van het verbeterprogramma.


3. De vastgestelde verbetermaatregelen worden voor december 2021 gerealiseerd. 
Het ETMET RoSA kernteam met deelnemers vanuit ProRail en NS bewaken de 
voortgang en rapporteren aan het Directeuren Operationeel Overleg en indien 
relevant aan de Stuurgroep MLT. De onderliggende projectplannen voor realisatie 
van de maatregelen zijn grotendeels opgesteld. Het maatregelenpakket gaat ook 
worden getoetst en indien nodig worden bijgesteld en/of aangevuld.
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Bijlage 2: Beheerplan prestatie-indicatoren


Prognose 2020 is beter resp. slechter dan 
bodemwaarde.


Toelichting bodemwaarde: Waarde voor het jaarlijks minimaal te realiseren prestatieniveau op een prestatie-indicator. In het geval van de prestatie-
indicatoren ‘Impactvolle storingen op de infra’ en ‘Transitotijd goederenvervoer’ geldt een maximum.
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Bijlage 3: Beheerplan informatie-indicatoren


* Definitieve aantallen worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vastgesteld in hun jaarverslag 
Spoorwegveiligheid. De aantallen voor 2020, maar ook voor 2019, zijn voorlopige aantallen en kunnen mogelijk nog wijzigen.


*
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trein’ (leden Amhaouch en van der Graaf) 

  

 

 

Geachte voorzitter,  

 

Met deze brief stuur ik u de halfjaarrapportages van NS en ProRail toe. Hiermee 

informeer ik uw Kamer over hun prestaties in de eerste helft van 2020. Tevens 

informeer ik uw Kamer met deze brief over de uitkomsten van het onderzoek dat 

ik heb uitgevoerd naar aanleiding van het amendement van de leden Amhaouch 

en Van Der Graaf1 over een betere internetverbinding in de trein. 

 

Halfjaarrapportages NS en ProRail  

Conform de concessie-afspraken hebben NS en ProRail mij geïnformeerd over hun 

prestaties over de eerste helft van 2020. In de halfjaarrapportages geven NS en 

ProRail een tussentijds beeld van de uitvoering van het vervoer- en het 

beheerplan voor 2020, en van hun operationele prestaties. Een formeel oordeel 

over de prestaties vorm ik zoals gebruikelijk pas naar aanleiding van de 

jaarverantwoordingen van NS en ProRail, als de prestaties over het hele jaar 

bekend zijn.  

 

Het eerste halfjaar van 2020 heeft zich voor NS en ProRail in belangrijke mate 

gekenmerkt door de uitbraak en gevolgen van het Coronavirus. NS en ProRail 

hebben in deze periode, tezamen met andere sectorpartijen, aannemers, 

reizigersorganisaties en decentrale overheden, een belangrijke bijdrage geleverd 

aan het betrouwbaar en op veilige wijze in beweging houden van reizigers in vitale 

beroepen én van goederen op het spoor. Ik ben de conducteurs, machinisten, 

service-medewerkers, treindienstleiders, incidentbestrijders en alle andere 

medewerkers van NS en ProRail erkentelijk voor hun inzet onder uitdagende 

omstandigheden in deze bijzondere tijd.  

 

Het uitvoeren van de (verstevigde) basisdienstregeling, waarover ik uw Kamer op 

17 maart jl.2 heb geïnformeerd, heeft verregaande gevolgen gehad voor de 

dienstverlening, operatie en bedrijfsvoering van zowel ProRail als NS. Zo reisden 

in de eerste helft van dit jaar flink minder reizigers met het openbaar vervoer, en 

heeft de aandacht van NS en ProRail gelegen op het waarborgen van de 

continuïteit en veiligheid van het spoorvervoer. Zoals ik ook eerder aan uw Kamer 

                                                
1 Kamerstukken II, vergaderjaar 2019-2020, 35 300 A, nr. 9 
2 Kamerstukken II, vergaderjaar 2019-2020, 29 984 en 25 295, nr. 891 
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heb gemeld3 bespreek ik met NS en ProRail hoe ik omga met niet nagekomen 

verplichtingen die aantoonbaar het gevolg zijn van COVID-19 en/of het handelen 

in de geest van het OV-protocol. Dat doe ik in het voorjaar 2021 wanneer het 

beeld over heel 2020 beschikbaar is. Het waarderen van de prestaties van NS en 

ProRail op basis van de prestatie-indicatoren is lastig gegeven de bijzondere 

omstandigheden. Ik neem dat uiteraard mee in mijn waardering en ga daar 

pragmatisch mee om. 

 

Prestaties NS  

De prestatie-indicatoren zoals deze zijn vastgelegd in de vervoerconcessie, en de 

hierop overeengekomen bodemwaarden, zijn gebaseerd op de reguliere 

bedrijfsvoering en reizigersaantallen. De prestaties van NS over het eerste halfjaar 

van 2020 zijn onder afwijkende omstandigheden tot stand gekomen. In de context 

van de coronamaatregelen, sterk afgenomen reizigersaantallen en een afwijkende 

dienstregeling, zijn de prestatie-indicatoren over de eerste helft van 2020 dan ook 

niet te vergelijken met andere jaren. Een voorbeeld hiervan is de prestatie-

indicator Zitplaatskans in de spits HRN. Deze betrof in het tweede kwartaal van 

2020 100% als gevolg van de sterk afgenomen reizigersaantallen in combinatie 

met het rijden met voldoende capaciteit om veilig vervoer voor vitale beroepen en 

de 1,5 meter maatregelen mogelijk te maken.  

 

Tegen deze achtergrond blijkt dat NS in het eerste halfjaar op alle prestatie- 

indicatoren waarvoor cijfers beschikbaar zijn boven de bodemwaarde heeft 

gepresteerd. Ook op de gezamenlijke prestatie-indicatoren met ProRail m.b.t. 

reizigerspunctualiteit is de score over het eerste halfjaar van 2020 hoog. 

Gemiddeld was 92,8% van de reizigers in de eerste zes maanden van 2020 op tijd 

op hun bestemming.  

 

Zoals ik op 12 mei4 en op 21 september jl.5 aan uw Kamer heb gemeld is het niet 

mogelijk om enquêtes in de trein af te nemen voor het meten van de 

klanttevredenheid van de reiziger. Als gevolg daarvan bevat de 

halfjaarverantwoording van NS geen cijfers hiervan voor de prestatie-indicatoren 

Algemeen klantoordeel, Algemeen klantoordeel HSL Zuid diensten, Klantoordeel 

sociale veiligheid in de trein en op het station en Informatie bij ontregelingen in de 

trein en op het station.   

 

Prestaties ProRail 

ProRail geeft aan dat tijdens Corona het spoorsysteem robuust is blijven draaien, 

werkzaamheden al dan niet versneld zijn uitgevoerd en de impact op de dagelijkse 

uitvoering beheersbaar is gebleven. Tijdens de basisdienstregeling waren de 

prestaties niet vergelijkbaar met eerdere jaren wanneer een uitgedunde 

dienstregeling werd gereden. Normaliter wordt een landelijk uitgedunde 

dienstregeling bijvoorbeeld ingezet bij extreme weersomstandigheden, waarbij 

veel reizigers gebruik maken van het spoorsysteem. Daar was nu geen sprake 

van. Er hebben deze periode minder storingen plaatsgevonden, die op hun beurt 

minder invloed op de dienstregeling - en daarmee op de passagiers - hadden. Ook 

leidden de lage reizigersaantallen tot en met juli tot betere prestaties ten aanzien 

van punctualiteit, omdat er geen negatief effect van reizigersdrukte optrad tijdens 

het halteren. 

 

                                                
3 Kamerstukken II, vergaderjaar 2019-2020, 29 984, nr. 893 
4 Kamerstukken II, vergaderjaar 2019-2020, 23 645, nr. 716  
5 Kamerstukken II, vergaderjaar 2019-2020, 29 984, nr. 902 
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Op alle prestatie-indicatoren waarvoor cijfers beschikbaar zijn6 scoort ProRail in de 

eerste helft van 2020 boven de bodemwaarden7 en zijn de prestaties nagenoeg 

gelijk aan de prestaties in dezelfde periode vorig jaar. Op de prestatie-indicatoren 

Transitotijd goederen (2019: 3,5%; 2020: 3,2%) en Impactvolle storingen op de 

infra (2019: 211; 2020: 176) heeft ProRail beter gepresteerd.  

 

Met de in 2011 ontwikkelde Veiligheidsladder meet ProRail de veiligheidscultuur bij 

opdrachtnemers en de eigen organisatie. Deze bestaat uit 5 treden, waarvan 5 de 

hoogste is. ProRail beschouwt trede 4 als het minimaal gewenste niveau en laat 

elk jaar een externe partij een audit uitvoeren hierop. In de 

Halfjaarverantwoording geeft ProRail aan te zijn teruggezakt op de 

veiligheidsladder van trede 4 naar trede 3. Dit blijkt uit een externe audit die is 

uitgevoerd door Kiwa. In deze audit staat dat veiligheid breder en meer 

inhoudelijk op de agenda moet komen te staan, en dat op dit moment 

bijvoorbeeld voldoende betrokkenheid vanuit de lijn op veiligheid mist. Om weer 

op trede 4 uit te komen formuleert ProRail een veiligheidsstrategie en verbetert zij 

de veiligheidscommunicatie door middel van een interne campagne. Dit is van 

belang omdat een goede veiligheidscultuur in brede zin bijdraagt aan de 

verbetering van de veiligheid op en rond het spoor. Ik constateer dat ProRail dit 

inmiddels serieus heeft opgepakt en moedig ProRail aan om de positie op de 

veiligheidsladder weer naar trede 4 te brengen en te streven naar continue 

verbetering.  

 

In de halfjaarrapportage schetst ProRail de problematiek op de Havenspoorlijn en 

de – mede als gevolg daarvan – achterblijvende dienstverlening aan 

spoorgoederenvervoerders. In de Stuurgroep ‘Infra op Orde’ pakt ProRail de 

problematiek in goede samenspraak met vervoerders en het Havenbedrijf 

Rotterdam aan. De achterliggende oorzaken zijn onderzocht door een 

onafhankelijk bureau. In een separate brief heb ik u over de voortgang en de 

bevindingen van dit bureau geïnformeerd. 

 

Daarnaast werkt ProRail onverminderd door aan een nieuwe werkwijze voor het 

optimaliseren tussen de noodzakelijke werkzaamheden voor een betrouwbaar 

spoor, de kosten en de hinder daarvan in het programma Toekomstbestendig 

werken aan het spoor (TWAS).  

 

Internet in de trein  

Op verzoek van de Kamer bent u per brief van 6 februari 20208 geïnformeerd over 

de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het amendement van de leden 

Amhaouch en Van Der Graaf1 over een betere internetverbinding in de trein. In 

mijn brief van 19 juni 20209 bent u geïnformeerd over het starten van de 

inventarisatie van innovatieve ideeën voor een betere internetverbinding. Deze is 

inmiddels afgerond. In de bijlage is het rapport opgenomen. 

 

Uit het rapport blijkt dat de dekkingsgraad voor het internet in Nederland tot één 

van de beste ter wereld behoort, ook in de trein. Er zijn echter factoren die een 

goede ontvangst in de trein soms belemmeren. Deze factoren zijn in het rapport 

                                                
6 De prestatie-indicatoren Klantoordeel reizigersvervoerders en Klantoordeel 
goederenvervoerders worden een keer per jaar gepubliceerd, in de jaarverantwoording. 
7 Toelichting Bodemwaarde: Waarde voor het jaarlijks minimaal te realiseren prestatieniveau 
op een prestatie-indicator. In het geval van de prestatie-indicatoren ‘Impactvolle storingen 
op de infra’ en ‘Transitotijd goederenvervoer’ geldt een maximum.  
8 Kamerstukken II, vergaderjaar 2019-2020, 35 300 A, nr. 74  
9 Kamerstukken II, vergaderjaar 2019-2020, 35 300 A, nr. 95 
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geïdentificeerd en waar mogelijk van een oplossing voorzien. Veelal zijn deze 

oplossingen een kostbare zaak. Een aantal verbeteringen wordt overigens al 

uitgevoerd. Zo worden diverse spoortunnels stapsgewijs voorzien van een mobiele 

publieke dekking en houden vervoerders bij de aanschaf van nieuw materieel 

rekening met de laatste innovatieve ontwikkelingen.  

 

Alle betrokken en verantwoordelijke partijen hebben enthousiast meegewerkt aan 

het onderzoek en ik verwacht dat zij dit ook aan het vervolg hierop zullen doen. 

Op basis van de aanbevelingen uit het rapport, zal ik samen met hen een plan 

opstellen om de gelden van het amendement zo goed mogelijk ten goede te laten 

komen aan beter internet in de trein. 

 

Tot slot  

Zoals ik ook heb aangegeven in mijn brief van 21 september jl. is de binnenlandse 

dienstregeling van NS inmiddels weer hetzelfde als voor het begin van de 

coronacrisis en is de volledige zitplaatscapaciteit weer beschikbaar.  

Evengoed zal de situatie ook in de tweede helft van het jaar afwijkend blijven 

doordat de coronamaatregelen van kracht blijven en het aantal reizigers nog 

achterblijft ten opzichte van 2019. Sinds 2 oktober geldt het dringende advies 

voor alle mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in 

publiek toegankelijke binnenruimtes, waaronder ook de stations en perrons.  

Op 13 oktober is uw Kamer geïnformeerd10 over het voornemen dit advies zo snel 

mogelijk om te zetten naar een wettelijke verplichting. Ik ben met de OV partijen 

in gesprek over welke aanpassingen nodig zijn in het OV-protocol ‘Samen 

verantwoord blijven reizen in het openbaar vervoer’, waarvan de laatste versie 

altijd te vinden is op de website van de Rijksoverheid.   

 

Aan de hand van de jaarverantwoordingen zal in het voorjaar van 2021 duidelijk 

worden wat de impact van COVID-19 of het handelen in de geest van het OV-

protocol op de prestaties van NS en ProRail is geweest. Die impact maakt het 

beoordelen van prestaties lastig. Uiteraard zal ik er rekening mee houden en hier 

pragmatisch mee omgaan. NS en ProRail vraag ik te blijven rapporteren op 

dezelfde transparante wijze.  

 

Hoogachtend, 

 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

S. van Veldhoven - Van der Meer 

                                                
10 Kamerstukken II, vergaderjaar 2019-2020, 25 295, nr. 656 



Afbeelding wijzigen? appm lint > achtergrondfoto wijzigen

22-9-2020

Internet in de trein
Adviesrapport



Inhoudsopgave

Aanleiding

Vier perspectieven op internet in de trein

• Internet in de Trein vanuit het perspectief van de reiziger

• Internet in de Trein vanuit technisch perspectief

• Internet in de Trein in maatschappelijk perspectief

• Internet in de Trein in internationaal perspectief

Probleemanalyse en oplossingsrichtingen

• Probleemanalyse

• Beoordeling van oplossingsrichtingen

• Algemene beoordeling per oplossingsrichtingen

• Beoordeling oplossingsrichtingen per stakeholdergroep

• Beoordeling grensoverschrijdende verbindingen

• Beoordeling op innovatie

Advies en vervolgstappen verbetering internet in de trein

Referenties

1



Aanleiding 

Aanleiding

Bij het vaststellen van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het 

jaar 2020 hebben op 16 oktober 2019 de Kamerleden Amhaouch en Van der 

Graaf een amendement ingediend om innovatieve oplossingen in beeld te 

brengen om de internetverbinding in de trein te verbeteren. Dit amendement 

is door de Tweede Kamer aangenomen. In het amendement wordt in het 

bijzonder om aandacht gevraagd voor grensoverschrijdende 

treinverbindingen. Voor realisatie is €1 miljoen beschikbaar uit het studie-en 

innovatiebudget van het Infrastructuurfonds.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft APPM gevraagd een 

onderzoek te doen naar verbeteringsmogelijkheden voor internet in de trein 

uitmondend in een advies hoe het beschikbaar gestelde budget te besteden.

Aanpak

Voor dit onderzoek is gesproken met vertegenwoordigers van ProRail, alle 

drie de mobiele telecomproviders in Nederland (KPN, T-Mobile, Vodafone), 

spoorreizigersbedrijven (Arriva, Connexxion, Keolis en NS) en Rover. De 

vertegenwoordigers van NS hebben input geleverd namens zowel het 

binnenlandse als het internationale vervoer. 

Als gevolg van Covid19 hebben alle gespreken digitaal plaatsgevonden. 

Leeswijzer

Dit rapport is opgebouwd uit een drietal delen:

1) Vier perspectieven op internet in de trein. In dit eerste deel bekijken wij 

het onderwerp internet in de trein vanuit een viertal perspectieven. Vanuit 

de reiziger, vanuit de techniek, vanuit de maatschappij en vanuit 

internationaal perspectief. Op basis van deze perspectieven identificeren 

wij probleemgebieden.

2) Oplossingsrichtingen voor verbetering van internet in de trein. Volgend op 

de identificatie van probleemgebieden beschrijven we in dit tweede deel 

de uitkomsten van de inventarisatie van oplossingsrichtingen. Deze 

oplossingsrichtingen zijn tot stand gekomen op basis van gesprekken met 

vertegenwoordigers van stakeholders zoals omschreven in de aanpak. Alle 

geïnventariseerde oplossingsrichtingen zijn ook aan deze stakeholders 

voorgelegd ter beoordeling op geschiktheid.

3) In het laatste deel van dit rapport komen wij tot een advies en een 

voorstel voor vervolgstappen.
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Internet in de Trein vanuit het 
perspectief van de reiziger

Een blik terug in de tijd

Op maandag 29 maart 2010 reed de eerste NS-trein met gratis internet via 

wifi vanaf Amsterdam Bijlmer richting Leiden. Deze trein vertrok om 14.30 in 

het bijzijn van de directeur van T-Mobile, de president-directeur van NS en de 

demissionair minister van Verkeer en Waterstaat [1]. De introductie was 

tevens het startsein voor een landelijke uitrol bij NS. Reizigers konden aan een 

wifi-embleem op de deur zien of zij in een trein met internet stapten. 

Overigens was de NS niet de eerste in Nederland met draadloos internet in 

de trein. Arriva leverde al samen met KPN en ProRail wifi op het traject 

Leeuwarden - Groningen en Connexxion beschikte over een hotspot in de 

Valleilijn, die tussen Ede-Wageningen en Amersfoort rijdt.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft toentertijd ruim 16 

miljoen euro uitgegeven aan subsidies. Het grootste deel van de subsidie, 15 

miljoen, gaat naar de Nederlandse Spoorwegen. Vervoersbedrijf Arriva kreeg 

de resterende 1,1 miljoen. Doel achter de subsidie was om het openbaar 

vervoer aantrekkelijker te maken, zodat het openbaar vervoer een goed 

alternatief is voor de auto [2,3].

Medio 2012 beschikte ruim de helft van alle Intercitytreinen over wifi in de 

trein. Een gemiddelde internetsessie duurde 40 minuten en per maand telden 

de hotspots een miljoen gebruikers. Tussen 2011 en 2012 groeide het gebruik 

van de gratis trein-hotspots met 265 procent tot 9700 gigabyte [4].

Sinds 2010 is wifi in de trein verworden van een luxe tot een standaard. Reizigers 

vinden de aanwezigheid van wifi meer vanzelfsprekend. Tegelijk zien we een 

ontwikkeling dat steeds minder reizigers de wifi in de trein gebruiken. In plaats 

daarvan kiest men voor een eigen dataverbinding via de mobiele telefoon. Dat 

komt met name door de ontwikkeling van mobiele netwerken [5]. Mobiele data is 

veel goedkoper dan het een aantal jaren geleden was. Een grote groep reizigers 

heeft zelfs een abonnement met een onbeperkte hoeveelheid mobiele data. 

Daarbovenop is mobiel internet veel sneller geworden, met name sinds de 

introductie van 4G. Hiermee kun je alles op het internet gewoon via een mobiel 

netwerk doen. Zelfs het streamen van video’s is mogelijk. De introductie van 4G is 

alweer een aantal jaren geleden en op dit moment zijn netwerkproviders hun 

netwerk aan het upgraden naar 5G.
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Internetgebruik door de reiziger

Overal online kunnen zijn is voor steeds meer mensen vanzelfsprekend; dat 

geldt ook voor treinreizigers. Dit kan zowel via eigen apparaten en middels 

eigen abonnementen als via wifi van bijvoorbeeld vervoerders. Uit onderzoek 

van de NS in 2015 naar activiteiten door treinreizigers gaf 21% van alle 

reizigers aan te surfen op het internet tijdens een treinreis en 20% gaf aan 

gebruik te maken van sociale media [6]. 

Één blik op reizigers in een treinstel anno 2020 doet vermoeden dat het 

percentage reizigers dat gebruik maakt van internet zeker niet is gedaald. Het 

gebruik van internet door treinreizigers verschilt wel per type reiziger. 

Onderzoek laat zien dat zowel woon-werk als zakelijke reizigers de reistijd in 

het openbaar vervoer gebruiken als werktijd en tijd om te ontspannen en te 

genieten van de reis. Niet-zakelijke reizigers gebruiken het vaker voor sociale 

media, nieuws en muziek streamen. Het beeld dat reistijd 'tijdverspilling’ is 

verdwijnt ook steeds meer uit beeld [7]. 

Ook op stations kan wifi ook een rol spelen in de verbetering van het 

serviceniveau. De toegevoegde waarde van wifi is hier erg afhankelijk van de 

verblijfstijd. Op grotere stations zijn er meer reizigers en ook meer 

overstappers maar is de wachttijd vaak korter. 

Op kleinere stations is de wachttijd langer en zijn er minder voorzieningen. Bij 

toestroom van grote aantallen reizigers ervaren grote stations ook problemen 

met de kwaliteit van de aangeboden wifi. Dit gebeurt bijvoorbeeld in geval van 

calamiteiten wanneer reizigers behoefte hebben aan actuele reisinformatie via 

de reisinformatiemiddelen van vervoerders of via eigen middelen. Reizigers 

hebben vooral behoefte aan continuïteit bij hun internetverbinding. Zowel voor 

zakelijk als persoonlijk gebruik van internet vinden reizigers het belangrijk dat 

ze op ieder gewenst moment de beschikking hebben over internet. Maar het is 

ook belangrijk dat die verbinding niet wegvalt tijdens het streamen van media, 

het online werken in de trein of bij een overstap tussen vervoerders. In het 

Verenigd Koninkrijk is het bij Abellio bijvoorbeeld al mogelijk dat reizigers 

vanuit hun trein seamless overgaan naar wifi op het station en weer terug in 

een volgende Abellio-trein. Een seamless overstap tussen verschillende 

vervoerders lijkt lastiger.

Internet in de Trein in de Hoofdrailnetconcessie

Artikel 34 van de vervoerconcessie voor het Hoofdrailnet gaat specifiek in op 

additionele voorzieningen ten behoeve van reisgemak. In dit artikel wordt van 

NS gevraagd:

NS continueert het bestaande aanbod van gratis draadloos internet aan de 

reizigers in de intercity, ook in nieuw aan te schaffen materieel, binnen het 

bepaalde in het vierde lid. Voor het nieuwe materieel dat de diensten op de 

HSL-Zuid gaat uitvoeren, zal deze voorziening ook aanwezig zijn. Voor de 

tussenliggende fase onderzoekt NS in de eerste helft van 2015 wat de 

mogelijkheden zijn en rapporteert deze aan de concessieverlener.

Artikel 34 stelt ook dat NS periodiek onderzoek dient te doen naar behoeften 

van reizigers aan bestaande en nieuwe voorzieningen die kunnen bijdragen 

aan een verbetering van het reisgemak en het comfort voor de reizigers in de 

trein en op stations.

4

Top 10 activiteiten van reizigers tijdens hun treinreis [6]

Naar buiten kijken 34% Luisteren naar muziek 20%

Lezen 28% Ontspannen 16%

Praten 23% Dagdromen 15%

Internet 21% Eten en drinken 11%

Social media 20% Werk en studie 9%

Reizigers kunnen meerdere activiteiten ondernemen tijdens hun reis. Percentages tellen daardoor niet op tot 100%.



Internet in de Trein vanuit 

technisch perspectief

Toegang tot het internet

Reizigers kunnen op twee manieren gebruik maken van internet in de trein. 

Reizigers kunnen via een eigen dataverbinding met het mobiele 

telefonienetwerk van hun eigen telecomprovider gebruik maken van internet. 

De kosten voor dit gebruik van internet komen voor rekening van de reiziger. 

Veel zakelijke reizigers maken daarbij gebruik van een abonnement dat door 

hun werkgever wordt vergoed. In de afgelopen jaren is er een duidelijk 

zichtbare trend naar meer mobiel datagebruik en de telecomproviders bieden 

dan ook steeds vaker grote (of onbeperkte) databundels aan [8, 9].

De andere mogelijkheid voor internet in de trein is het gebruik maken van 

wifi. Alle geïnterviewde vervoerders bieden kosteloos wifi aan in hun treinen. 

De treinen zijn hiervoor uitgerust met antennes aan de buitenzijde en 

modems met simkaarten voor alle drie de Nederlandse mobiele 

telefonienetwerken: KPN, Vodafone en T-Mobile. Zo kan de dekking van het 

mobiele netwerk gemaximaliseerd worden. 

Alle geïnterviewde vervoerders onderschrijven het belang van internet en wifi 

in de trein; alle vervoerders geven echter ook aan dat verbetering van wifi in 

de trein niet hun hoogste prioriteit heeft.

Zowel de continuïteit als de bandbreedte van de wifi in de trein is vaak minder 

goed dan de verbinding direct via het mobiele netwerk. De wifi in de trein wordt 

naar de inschatting van de geïnterviewden met name gebruikt door reizigers die 

een beperkte databundel hebben bij hun mobiele telefonie-abonnement. Ze 

verwachten dat steeds minder treinreizigers tegen de beperking van hun 

databundel aanlopen en dus vaker direct mobiel internet via hun smartphone 

zullen gebruiken. In sommige treinstellen kan de mobiele dataverbinding 

verstoord worden door het treinstel zelf (bijvoorbeeld door coating op de ramen). 

Hier kan de lokale wifi van de trein een oplossing bieden.

Hoewel de kwaliteit van de aangeboden wifi in de trein voor verbetering vatbaar 

is, ligt het grootste verbeterpotentieel in het verbeteren van het bereik van het 

mobiele netwerk langs het spoor. Dat is nodig voor zowel wifi in de trein én voor 

treinreizigers die hun eigen dataverbinding gebruiken voor internettoegang.

Dekkingsgraad

Voor beide vormen van internet in de trein, wifi of een eigen dataverbinding, is  

een radioverbinding nodig met telecommasten in de nabijheid van het spoor. De 

dekkingsgraad van het mobiele netwerk langs het spoor is daarmee bepalend 

voor de kwaliteit van internet in de trein. Over het algemeen is er in Nederland 

sprake van een hoge dekkingsgraad. Met name in landelijke gebieden en in 

tunnels is er soms geen dekking. In natuurgebieden, bijvoorbeeld in eigendom 

van Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer, is de dekking vaak ook minder door 

het ontbreken van telecommasten. In de bebouwde omgeving en zeker ook in 

natuurgebieden is het lastig om een vergunning voor een zendmast te verkrijgen, 

met name voor hoge zendmasten.
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Om te komen tot een verbetering van de dekkingsgraad van het mobiele 

telefonienetwerk werken telecomproviders, binnen de toegestane kaders, ook 

samen om te komen tot een betere dekking. Dit gebeurt bijvoorbeeld door 

het delen van masten of het gebruik van andere opstellocaties. Ook het bereik 

van telecommasten speelt een rol. Lage masten hebben een beperkter bereik 

dan hoge masten. Ook geldt dat voor hogere frequenties zoals die straks voor 

het 5G-netwerk gebruikt worden er meer opstelpunten nodig zijn [10].

Het spoor brengt ook zijn eigen uitdagingen met zich mee. Voor zover het 

spoor met de portalen en bovenleidingen zelf geen kooi vormt, doet de rest 

van de infrastructuur of de treinen dat wel. Stations, bruggen en met name 

tunnels vormen een barrière voor de radiosignalen die nodig zijn voor de 

mobiele communicatie. Als dat is opgelost en het signaal de trein bereikt, is er 

nog de trein zelf die een barrière vormt. De metalen constructie van de 

treincoupés en in toenemende mate de ramen die (om klimaat technische 

redenen) worden voorzien van een coating belemmeren de communicatie 

tussen apparaten in de trein en de zendmasten.

In telecom netwerken wordt gebruik gemaakt van een groot aantal 

opstelpunten. Deze hebben een bereik dat varieert van enkele honderden 

meters tot enkele kilometers. In een rijdende trein verplaatst een reiziger zich, 

waardoor deze op een gegeven moment buiten het bereik van een 

basisstation komt. Als de reiziger zich al bellend buiten het bereik van een 

basisstation beweegt, wordt het gesprek overgenomen door een volgende, 

het dichtstbijzijnde, basisstation (of eigenlijk het basisstation dat vervolgens 

de kwalitatief beste verbinding levert). Deze procedure wordt een handover 

genoemd. Als een trein en haar reizigers voor hun connectie erg veel van 

mast wisselen (de zogeheten handovers) gaat dit ten koste van de verbinding 

die de reizigers ervaren.
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Naarmate de snelheid van een trein hoger wordt neemt het aantal handovers toe 

en wordt het aanbieden van een goede en doorlopende verbinding in de trein 

lastiger. Aangezien elke handover ‘capaciteit’ vraagt, resteert er minder capaciteit 

voor de daadwerkelijke dataverbinding.

In plaats van meer zendmasten is het mogelijk extra steunpunten te creëren. Een 

manier, die in het buitenland wel wordt toegepast is de inzet van repeaters. Deze 

versterken het signaal op plekken waar dat zwak is. Het nadeel is dat ze ook de 

ruis die het zwakke signaal met zich meebrengt versterken. Voor de kwaliteit van 

het Nederlandse 4G- en 5G-netwerk lijkt relaying dan meer op zijn plaats. Daarbij 

wordt het zwakke signaal niet versterkt maar opnieuw uitgezonden via een 

steunzender om zo het bereik van een zendmast te vergroten. Een dekkend 

netwerk van zendmasten geniet bij telecomoperators de voorkeur omdat de extra 

steunpunten minder kostenefficiënt zijn. Extra steunpunten betekenen extra 

kosten voor aanleg en onderhoud met maar zeer beperkte extra dekking.

Een goede internetverbinding is niet alleen voor de individuele reiziger van 

belang. Ook treinsystemen maken er in toenemende mate gebruik van voor 

bijvoorbeeld boordcomputers en reisinformatiesystemen. Zeker voor deze 

internettoepassingen is de continuïteit van de verbinding belangrijker dan de 

hoeveelheid data die kan worden verzonden of ontvangen (bandbreedte)..

Het belang van het bereik van telecommasten gaat nog verder. Op zogenaamde 

witte vlekken, plekken met geen of zeer beperkt bereik, is het ook lastig of 

onmogelijk om contact te leggen met 112 of hulpdiensten. Dit geldt zowel voor 

reizigers als voor rijdend personeel van treinen.



Toekomstige ontwikkelingen mobiele netwerken

Om de continuïteit van de mobiele dataverbinding te verbeteren is 

verdichting nodig van de mobiele telefonienetwerken van de 

telecomproviders met extra opstelpunten. Nu de telecomproviders ook bezig 

zijn met de uitrol van 5G is deze verdichting nog harder nodig. Een goede 5G-

dekking vraagt namelijk om meer masten. Naast deze ontwikkeling rondom 

5G zijn er ook langs het spoor ontwikkelingen die raken aan het internet in de 

trein.

1. Opvolger GSM-R

GSM-R is een telecomnetwerk voor de treinbesturing, gebaseerd op 2G GSM-

technologie. Langs het spoor is de bandbreedte van GSM-R te klein om in de 

toekomst voldoende communicatiecapaciteit te blijven bieden. Onder meer 

door de komst van de nieuwe treinbeveiliging ERTMS. De leveranciers van 

GSM-R-apparatuur geven aan dat dit systeem in ieder geval ondersteund zal 

worden tot 2030, of zoveel langer als nodig is totdat de opvolger van GSM-R 

beschikbaar is [11]. De mogelijke opvolger, bekend onder de naam 

FRMCS (Future Railway Mobile Communications System), zal gebruik maken 

van 5G-technologie. Dit betekent dat ProRail op termijn over moet gaan tot 

verdere verdichting van opstelpunten voor dit bedrijfsnetwerk 

(verkeersleiding, ERTMS, etc.)

2. Vermarkten opstelplaatsen

Als eigenaar van de hoofdspoorweginfrastructuur is ProRail ook eigenaar van 

de meeste opstelplaatsen langs het spoor in Nederland. Opstelplaatsen zijn 

locaties langs het spoor waar telecomapparatuur is opgesteld onder andere 

voor het faciliteren van internet in de trein. ProRail is op dit moment bezig 

met de voorbereiding van het uitgeven van concessies voor het beheer en 

gebruik van deze opstelplaatsen, bijvoorbeeld aan aanbieders van mobiele 

telefonie. Dit vermarkten van opstelplaatsen gaat ook bijdragen aan het 

standaardiseren van werkzaamheden van ProRail.

Mobiele telefonienetwerken 2G, 3G, 4G en 5G

De eerste mobiele telefonienetwerken werkten nog niet digitaal, maar 

analoog. Toen in 1992 het eerste digitale telefonienetwerk in gebruik werd 

genomen werd dit de tweede generatie genoemd, oftewel 2G.

De kwaliteit van de spraakverbindingen ging aanzienlijk vooruit, maar de 

dataverbinding was beperkt. SMS’jes versturen kon prima, maar het 

netwerk leende zich niet voor grote databestanden. De technologie van 2G 

staat ook aan de basis van GSM-R dat momenteel in Nederland wordt 

gebruikt voor de treinbesturing.

Begin deze eeuw kwam daar UMTS bij, oftewel 3G. Met dit mobiele 

telefonienetwerk was de dataverbinding veel beter en ook geschikt voor 

internettoepassingen.

Ruim 10 jaar later, in 2013, kwam 4G waarmee ook breedbandverbindingen 

mogelijk zijn voor toepassingen als video en gaming via het mobiele 

telefonienetwerk.

Een 5G-netwerk wordt nu uitgerold. De bandbreedte via dit netwerk is 

tientallen malen beter dan het 4G-netwerk. Bovendien is dit netwerk 

betrouwbaarder en kost het minder batterijcapaciteit van mobiele 

apparaten.
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Internet in de Trein in 
maatschappelijk perspectief

Internet als basisvoorziening

Volgens Internetworldstats kende Nederland medio 2019 16.383.879 

internetgebruikers. Daarmee was 95.6% van de Nederlanders actief op 

internet [12]. Dit percentage ligt ruim boven het gemiddelde in Europa van 

87,7%. Samen met Finland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk behoort 

Nederland volgens het CBS tot de kopgroep van landen met het grootste 

aandeel inwoners met meer dan basis-digitale vaardigheden [13]. Toegang tot 

internet is dan ook bijna vanzelfsprekend in Nederland. Zeker in de afgelopen 

maanden waarin veel Nederlanders indien mogelijk zijn gaan thuiswerken, of 

vanuit huis lessen op school hebben gevolgd is de beschikbaarheid van 

internet een basisvoorziening geworden. Ook is de aanwezigheid van snelle 

toegang tot internet via glasvezel van invloed op het vestigingsklimaat voor 

bedrijven. Ondanks het feit dat Nederland internationaal hoog staat op lijstjes 

van internetpenetratie is de aanwezigheid van internet niet voor heel 

Nederland vanzelfsprekend. Volgens het CBS gaf 3 procent van de 

Nederlanders van 12 jaar of ouder in 2019 aan thuis geen toegang tot 

internet te hebben. Dat zijn ongeveer 453 duizend mensen [14].

Internet in bedrijfseconomisch perspectief

De mobiele telefonie voor de consument is al een tijd geen groeimarkt meer. 

Rond 2005 al oversteeg het aantal mobiele abonnementen het aantal 

inwoners van Nederland. Zo is ook het verdienmodel voor telecomproviders 

veranderd. 

Nieuwe klanten werven kan alleen door te concurreren op prijs of door meer te 

bieden voor hetzelfde geld, zoals meer data, een betere kwaliteit van het netwerk 

of extra diensten die bij het abonnement zijn inbegrepen. Telecomproviders 

maken zich zorgen over het feit dat er geen direct extra inkomsten tegenover de 

blijvende investeringen staan. In zo’n markt worden de marges snel kleiner. 

Vanuit de telecomproviders wordt ook een kritische kanttekening geplaatst bij het 

gratis aanbieden van internet aan consumenten. Argumenten daarbij waren: a) 

internet als dienst is, net als koffie op het station, niet gratis;, en b) nu moeten alle 

reizigers, inclusief de groeiende groep reizigers die via hun eigen betaalde 

mobiele netwerk toegang hebben tot internet, meebetalen aan internet als dienst. 

Nu leveren de vervoerbedrijven deze dienst gratis aan hun reizigers en kopen zij 

deze dienst in bij de netwerkproviders. Een alternatief model zou kunnen zijn dat 

netwerkproviders zelf diensten aanbieden in de trein waarbij reizigers dan hun 

diensten tegen betaling kunnen afnemen. Vervoerders en ProRail zouden hun rol 

dan kunnen beperken tot het creëren van de voorwaarden om mobiele operators 

internet in de trein te laten aanbieden aan hun reizigers.  Een ander business 

model levert mogelijk meer prikkels op voor netwerkproviders om te investeren in 

het aanbieden van een dekkend netwerk langs het gehele spoorwegnet in 

Nederland en op grensoverschrijdende verbindingen.

Internet in maatschappelijk perspectief

Het Nederlandse mobiele telefonienetwerk kent met name in landelijke gebieden 

ook witte vlekken. Indien deze witte vlekken samenvallen met locaties van 

spoorverbindingen heeft dit direct een effect op de kwaliteit van internet in de 

trein. Het belang van een goed internet in de trein kan in deze gebieden dan ook 

samenvallen met de belangen die regionale en lokale overheden hebben bij goed 

internet in buitengebieden. In 2019 concludeerde de ACM [15] ook dat de uitrol 

van Glasvezel in buitengebieden niet alleen afhankelijk is van regionale en lokale 

aanbieders maar ook van een ondersteunende rol van regionale en lokale 

overheden in het stimuleren van vraagbundeling. Alle drie de Nederlandse 

telecomproviders geven aan graag mee te werken aan extra dekking langs het 

spoor en op stations omdat zij daarmee hun klanten kunnen bedienen. 
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Internet in de Trein in 
internationaal perspectief

Het doorgaans vlakke Nederland met ook nog 

eens een goed bekabelde infrastructuur is 

ideaal voor de uitrol van een mobiel netwerk. 

Dit helpt bij de positie op internationale 

ranglijsten. Uit benchmark-onderzoeken blijkt 

dat het mobiele netwerk in Nederland van hoge 

kwaliteit is. De netwerken van de Nederlandse 

providers horen alle drie tot de beste die er 

wereldwijd zijn. Umlaut (voorheen P3) doet 

jaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van 200 

mobiele netwerken in 120 landen [16, 17]. In 

het kader van dit onderzoek is kort gesproken 

met Umlaut.

De drie Nederlandse providers hebben alle drie een positie in de top tien en 

worden gekwalificeerd als outstanding (met T-Mobile als nummer 1 in de 

wereld). Er zijn verschillen tussen de netwerken van de drie providers, maar 

alle drie doen ze het opvallend goed. Zowel de bandbreedte als de dekking is 

hoger dan in vrijwel alle andere landen. Uit het benchmark rapport voor 2019 

blijkt ook dat er nog verbetermogelijkheden zijn. Met name op het spoor zijn 

de dataverbindingen voor verbetering vatbaar. Umlaut geeft in het gesprek 

aan dat bijvoorbeeld een terugval van 4G naar 3G voor telefoongesprekken 

misschien nog acceptabel is, maar dat dit met een treincoupé waarin mensen 

op internet actief zijn, als een enorme achteruitgang wordt ervaren.
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Overall resultaten Nederland 

Benchmark Umlaut 2019

T-mobile KPN Vodafone

Voice Max. 340 338 334 333

• Steden (rijtest) 153 100% 98% 98%

• Steden (looptest) 51 99% 98% 100%

• Dorpen (rijtest) 68 100% 100% 97%

• Wegen (rijtest) 42 99% 99% 98%

• Treinen (looptest) 26 94% 96% 94%

Data Max. 510 503 492 493

Steden (rijtest) 230 99% 98% 98%

Steden (looptest) 76 98% 93% 99%

Dorpen (rijtest) 102 99% 97% 96%

Wegen (rijtest) 64 100% 100% 99%

Treinen (looptest) 38 91% 87% 85%

Crowdsourced quality Max. 150 91% 90% 89%

Connect rating Max. 1000 977 961 959



Probleemanalyse en 
oplossingsrichtingen



Probleemanalyse
Verbeterpunten

Uit gesprekken met vervoerders, telecomproviders, ProRail en Rover en op 

basis van deskresearch komen een drietal categorieën oplossingsrichtingen 

naar voren die bij kunnen dragen aan beter internet in de trein. In totaal zijn 

tien oplossingsrichtingen voorgelegd aan stakeholders (zie bladzijde 11-12).

Wifi in de trein

De kwaliteit van wifi in de trein is voor verbetering vatbaar. Dat wil zeggen:

• weinig bandbreedte, meestal minder dan de eigen dataverbinding via de 

mobiele telefoon, waar steeds meer reizigers over beschikken.

• op een aantal plaatsen niet of nauwelijks beschikbaar, mede omdat er (nog) 

treinstellen zijn die niet zijn uitgerust met wifi-installaties.

• een omslachtige aanmeldprocedure die bij iedere treinrit herhaald moet 

worden (ook na overstappen).

Voor zowel de bandbreedte als de beschikbaarheid van wifi in de trein geldt 

dat niet alleen de installatie op de trein, maar voor een belangrijk deel ook 

het mobiele telefonienetwerk in de omgeving van de trein bepalend is. Als er 

buiten de trein geen (goede) dataverbinding mogelijk is met het netwerk van 

de telecomproviders, dan is voor wifi ook nauwelijks verbetering mogelijk.

Dekking mobiele telefonienetwerk

De kwaliteit van het mobiele telefonienetwerk buiten de trein is zowel 

bepalend voor de kwaliteit van wifi in de trein als voor de kwaliteit van een 

eigen data verbinding via een mobiele telefoon. 

De constructie van treinstellen (met name de coating op de ramen) vormt echter een 

storend element in de verbinding tussen de telefoon en het telefonienetwerk buiten 

de trein. Als het signaal in de omgeving van de trein sterker is, is dit verstorende 

effect minder relevant. Bij grote groepen reizigers die hun eigen dataverbinding 

gebruiken is een extra uitdaging dat de zendapparatuur veel verbindingen tegelijk tot 

stand moet brengen als een trein aankomt op een station of door een gebied rijdt 

met weinig masten (handovers).

Telecominfrastructuur langs het spoor

Omdat het mobiele telefonienetwerk in de omgeving van de trein zo van belang is 

voor het internet in de trein, lijkt het logisch om de verbeterpunten te zoeken bij dit 

mobiele netwerk. Maar het verbeteren van dit netwerk langs het spoor kent zijn eigen 

uitdagingen. Op sommige plaatsen in de omgeving van het spoor zijn extra masten 

niet eenvoudig te realiseren, bijvoorbeeld omdat beheerders van natuurgebieden niet 

zonder meer vergunningen afgeven. Langs het spoor is ProRail meestal grond-

eigenaar. De procedure om de capaciteit van het telefonienetwerk uit te breiden 

wordt vaak gehinderd door langdurige en ondoorzichtige vergunningstrajecten. In 

spoortunnels is de uitdaging van een andere orde omdat hier normale zendmasten 

niet voldoen en bij de tunnel zelf vaak extra installaties nodig zijn.

Kansen

Verbetering van het mobiele netwerk is ook voor andere doelen nuttig:

• Het mobiele telefonienetwerk staat aan het begin van een belangrijke nieuwe 

ontwikkeling: de uitrol van een 5G-netwerk, waarvoor aanleg van nieuwe 

infrastructuur nodig is.

• Een toekomstige vervanging van GSM-R (bijvoorbeeld door FRMCS) zal ook leiden 

tot van aanleg van nieuwe telecominfrastructuur.

• De scope van dit onderzoek betreft de internet verbinding, maar dat neemt niet 

weg dat ook voor spraakverbindingen (inclusief noodoproepen naar 112) dekking 

van het mobiele telefonienetwerk nodig is.
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Overzicht van oplossingsrichtingen (1)

1. Onderzoek verbeterde ontvangst in treincoupés

Laat onderzoek uitvoeren hoe het signaal van het mobiele netwerk beter binnen in de treincoupés te krijgen is. Dit kan bijvoorbeeld door aanpassingen in de 

coating van de ramen, door intern in de trein het signaal versterken, met antennes aan de buitenkant van de trein en met gebruik van relaying of repeating. 

Een deel van het onderzoeksbudget kan besteed worden aan onderzoek naar de voor- en nadelen van verschillende methodes. Daarna kunnen partijen 

gericht investeren in de verbetering van het signaal in de coupés.

2. Zorg voor voldoende wifi in iedere trein

Binnen Europa is een werknorm bij spoorwegondernemingen voor een te hanteren bandbreedte voor wifi in de trein. Op dit moment wordt deze norm niet 

overal gehaald. In het programma van eisen voor vervoerconcessies dient een norm te worden opgenomen voor een aan te bieden bandbreedte. Bovendien 

zijn er nog oudere materieeltypen die helemaal niet beschikken over wifi.

3. Aanmeldprocedure wifi verbeteren

Verbeter het inlogproces voor wifi in de trein door de aanmelding te versoepelen en zorg dat reizigers dit niet voortdurend hoeven te herhalen. Bij overstap 

worden reizigers automatisch herkend en hun wifi-verbinding voortgezet. In het verlengde hiervan is het mogelijk één wifi-netwerk te ontwikkelen voor het 

hele openbaar vervoer over de verschillende vervoersmaatschappijen heen (te beginnen in de treinen). Stations en bussen kunnen hier mogelijk aan worden 

toegevoegd. Er is dan onderzoek nodig naar de implicaties (zoals interferentie) en de randvoorwaarden voor een dergelijk universeel wifinetwerk.

4. Los witte vlekken op

Verspreid over Nederland zijn nog een beperkt aantal ‘witte’ vlekken; locaties waar het mobiele netwerk tekort schiet. Stel budget beschikbaar om op deze, 

voor de markt onrendabele locaties, het netwerk te verbeteren. Als voor elk van deze plekken subsidie beschikbaar komt, is dat een goede aanleiding voor 

ProRail en de telecompartijen om deze plekken versneld aan te pakken.

5. Upgrade individueel traject

Er zijn in Nederland langs diverse trajecten witte vlekken (bijvoorbeeld het traject Arnhem – Winterswijk waar treinen van NS, Abellio, ICE, Breng, Arriva èn

goederentreinen rijden. Stel budget beschikbaar om voor specifiek één traject de dekking op orde te brengen.

11



6. Spoortunnels

Spoortunnels zijn een notoir heikel punt bij telecomverbindingen. Zowel vanuit comfort voor reizigers – mobiel internet of wifi in de trein – maar ook vanuit 

veiligheid is het borgen van een verbinding van belang. Aanleg van mobiele toegangspunten in tunnels die daar nog ontbreken, draagt bij aan beter internet 

in de trein. Aan deze oplossing wordt momenteel al gewerkt door netwerkoperators in afstemming met ProRail.

7. Voorbereiden EU-subsidie Gigabit Train

De CER en EIM hebben gezamenlijk een Strategic Deployment Agenda opgesteld voor 5G. Een van de speerpunten in deze agenda is de ‘Gigabit Train’ 

(betrouwbare en goede connectiviteit voor treinreizigers). In lijn met deze gedachte kan een voorstel worden uitgewerkt om EU-subsidie te verwerven 

(Connecting Europe Facility) om bijv. Nederland en Duitsland samen een corridor te laten ontwikkelen; bijv. voor de IC Berlijn. Vanuit het CEF kan dan 50% 

worden meebetaald aan de realisatie (geschat op €31,5 miljoen).

8. Gestandaardiseerde aanpak ProRail

Rijkswaterstaat werkt met een standaardprotocol met voorwaarden voor plaatsing van telecomapparatuur langs de Rijkswegen. ProRail kent zo’n 

standaardisatie nog niet maar is hier wel al mee bezig. Vanuit de telecomproviders wordt deze standaardisatie verwelkomt. Realiseer gestandaardiseerde 

aanpak bij ProRail voor plaatsen nieuwe telecommasten langs het spoor.

9. Bespoedig doorlooptijd

Vanuit alle telecomproviders worden opmerkingen geplaatst bij de lange doorlooptijd bij ProRail voor vergunningen in relatie tot aanleg van telecommasten 

langs het spoor. Stel het budget ten doel om deze processen te versnellen.

Aanvullende eisen 5G-veiling

Benut de aanstaande veiling van 5G-frequenties als overheid door aanvullende eisen mee te nemen in de aanbesteding over de dekkingsgraad langs 

spoorwegen. Gelet op de reeds gestarte 5-G veiling is deze oplossingsrichting uiteindelijk niet meegenomen.
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Beoordeling van 
oplossingsrichtingen
Voor de vertaalslag en uiteindelijk weging van de drie categorieën 

oplossingsrichtingen naar maatregelen in het kader van het amendement is 

het van belang om in ogenschouw te houden dat een en ander moet worden 

gerealiseerd  binnen een budget van € 1 miljoen. Alle geïnterviewde partijen 

zijn het er over eens dat besteding van het beschikbare budget aan aanleg van 

infrastructuur een druppel op een gloeiende plaat is. Kosten voor de aanleg 

van nieuwe telecommasten langs het spoor of repeaters / relays in de trein zijn 

zodanig hoog dat een bedrag van € 1 miljoen beperkt effect heeft op de 

schaal van Nederland. Ter indicatie de investeringskosten voor één 

telecommast bedragen ongeveer € 65.000 – € 75.000. Deze kosten staan nog 

los van kosten voor het aansluiten van de mast op het elektriciteitsnetwerk, 

realiseren van de transmissie naar het core netwerk van een operator en 

(jaarlijkse) kosten voor het gebruik van de ondergrond of gebouw om de mast 

op te plaatsen [18]. In lijn met het amendement wordt dan ook nadrukkelijk 

gezocht naar innovatieve mogelijkheden voor verbetering van internet in de 

trein.

Werkwijze

Gelet op de huidige coronamaatregelen is er voor gekozen om geen fysieke 

bijeenkomsten te organiseren om oplossingsrichtingen te inventariseren en te 

beoordelen. In gesprekken met alle stakeholders zijn mogelijke oplossingen 

geïnventariseerd. Uit de inventarisatie zijn een negental verschillende 

oplossingsrichtingen naar voren gekomen. Sommige richtingen zijn een 

bundeling van gelijksoortige ideeën. 

Sommige oplossingen hebben het karakter van een vervolgonderzoek, andere 

leiden ‘buiten’ direct tot actie. Alle oplossingsrichtingen zijn per mail voorgelegd 

aan alle stakeholders (vervoerders, telecomproviders, ProRail en Rover). Elk van de 

negen organisaties is gevraagd om de oplossingsrichtingen, op basis van expert-

judgement, kwalitatief te beoordelen aan de hand van een vijftal criteria. Per 

criterium mocht elke organisatie tien punten verdelen over de negen 

oplossingsrichtingen. In totaal zijn er dus 450 punten te verdelen; 90 per criterium. 

De vetgedrukte getallen in het overzicht zijn de top-3 best scorende oplossingen 

per criterium. Er waren geen beperkingen aan de wijze van toedelen. Twee 

voorbeelden. Bij twee favorieten wordt aan elke richting vijf punten toebedeeld. Bij 

een duidelijke top vier worden respectievelijk 4, 3, 2 en 1 punt(en) aan de vier 

varianten toebedeeld. Door alle scores van alle stakeholders bij elkaar op te tellen 

ontstaat een overall score per oplossingsrichting en per criterium. Tevens is op 

deze wijze zichtbaar te maken of er verschillend zijn tussen verschillende 

achtergronden van de stakeholders. In het overzicht op de volgende bladzijde is 

de totaalscore per criterium en overall weergegeven. 

Beoordelingscriteria

Voor de beoordeling van de oplossingsrichtingen zijn vijf kwalitatieve criteria 

geselecteerd:

• Reikwijdte: Inschatting van hoeveel reizigers baat hebben bij realisatie van een 

oplossing?

• Basisniveau: Inschatting van de mate waarin een oplossing bij draagt aan het 

creëren van een ‘basisbehoefte’.

• Toekomstbestendig: Inschatting welke oplossing het beste aansluit bij lopende 

of toekomstige ontwikkelingen?

• Value for money: Inschatting wat de beste besteding is van het beschikbare 

budget van 1 miljoen euro?

• Innovativiteit: In hoeverre is een oplossing innovatief?
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Reikwijdte 

verbetering

Creëren 

basisniveau

Toekomst-

bestendig

Value for 

money
Innovativiteit Totaal

1. Verbeterde ontvangst in treincoupés 16 10 4 6 11 47

2. Voldoende wifi in de trein 8 16 4 2 5 36

3. Verbeterde aanmeldprocedure 8 7 5 3 9 31

4. Los witte vlekken op 12 11 5 15 3 45

5. Upgrade individueel traject 8 4 6 16 2 36

6. Spoortunnels 13 16 12 12 6 60

7. EU-subsidie Gigabit Train 7 4 17 9 23 60

8. Gestandaardiseerde aanpak ProRail 5 8 12 6 7 37

9. Bespoedig doorlooptijd 4 5 10 7 6 32

Aanvullende eisen 5G-veiling 9 9 15 14 18 65

Totaal aantal ‘punten’ 90 90 90 90 90 450

14

Resultaten van beoordeling door stakeholders



Algemene beoordeling per 
oplossingsrichtingen

Oplossing 1: Verbeterde ontvangst in treincoupés

Een van de telecomoperators merkt op dat er een fundamenteel verschil is 

tussen oplossingen die het signaal van buiten naar binnen in de trein minder 

verstoren (aanpassing van de constructie van de treincoupé) en oplossingen 

die het signaal buiten opvangen en binnen versterken. De eerste oplossing 

zorgt voor betere kwaliteit voor reizigers die gebruik maken van een eigen 

verbinding. 

Op 20 juli van dit jaar kondigde Deutsche Bahn aan dat zij haar nieuwe vloot 

van ICE-langeafstandstreinen uit gaat rusten met zogenaamde 

radiopermeabele ruiten, om een betere mobiele ontvangst aan boord 

mogelijk te maken [19]. 

Oplossing 2: Voldoende wifi in de trein

NS merkt op dat de winst van betere wifi in de trein waarschijnlijk in het niet 

valt bij het effect van een betere dekking van het netwerk in de buurt van het 

spoor. Natuurlijk is met goede dekking niet zonder meer de wifi in de trein 

beter. Keuze voor apparatuur en instellingen hebben vervolgens ook invloed. 

Ze verwachten dat investeren in verbetering van de wifi zelf niet toereikend 

zal zijn en niet in verhouding staat tot de kosten die daarmee gemoeid zijn. 

Ook de andere deelnemers zijn het er over eens dat voor goede wifi in de 

trein de dekking van het netwerk buiten de trein op orde moet zijn. De scores 

laten ook zien dat deze oplossing wordt gezien als een slechte investering 

(niet toekomstbestendig, geen value for money).

Oplossing 3: Verbeterde aanmeldprocedure

Deze oplossing scoort overall laag. Op het gebied van innovatie scoort deze 

hoog. Rover geeft deze oplossing een relatief hoge score, maar bijna alle 

andere partijen zetten in op andere oplossingen.

Oplossing 4, 5, 6: Verbeteren dekking bestaande netten

Telecompartijen zien het meeste in het oplossen van witte vlekken 

(oplossing 4,5,6). Overall scoren deze oplossingen maar gemiddeld, met een 

lichte voorkeur voor de oplossing in tunnels (oplossing 6). Als het gaat 

om value for money scoort juist oplossing 5 hoger. Deze oplossing scoort niet 

hoog op innovatie en als het gaat om toekomstbestendig zijn er ook 

oplossingen die hoger scoren. Deze oplossingen dragen bij aan het 

basisniveau vinden de meeste deelnemers. ProRail merkt hierbij op dat er een 

tender is uitgeschreven om masten op ProRail-grond te plaatsen.

Oplossing 7: Gigabit Train

Deze oplossing is vooral bij ProRail en NS populair. Bij de andere deelnemers 

zie je dat de een er meer in gelooft dan de andere, maar nergens scoort deze 

oplossing zo hoog als bij ProRail en NS. Hiermee is het ook een van de best 

scorende oplossingen en dan met name op de toekomstbestendigheid en de 

innovativiteit.
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Oplossing 8 en 9: Samenwerking tussen telecompartijen en ProRail

Alle partijen zeggen dat dit beter moet (ook ProRail zelf) en merken daarbij 

op dat de goede weg al is ingeslagen. In de scores zie je terug dat bijna alle 

partijen voor de uitvoering van de motie meer geloven in andere oplossingen. 

In de gesprekken heeft dit wel aandacht gehad, maar voor de uitvoering 

van de motie geloven de partijen overall meer in een van de andere 

oplossingen. KPN is hierbij een uitzondering en vindt dit een van de 

belangrijkste punten. Dat het wel aandacht verdient blijkt meer uit de 

gesprekken dan uit de score van de oplossingsrichtingen.

Aanvullende eisen 5G-veiling

Een van de oplossingsrichtingen die werd aangedragen was het idee om 

de veiling van 5G-frequenties te benutten door aanvullende eisen mee te 

nemen in de aanbesteding over de dekkingsgraad langs spoorwegen. Deze 

oplossingsrichting scoorde erg hoog bij de meeste deelnemers (ook op 

innovativiteit zoals gevraagd in het amendement), behalve bij de 

telecommaatschappijen. Met name de 700 Mhz-frequenties lenen zich voor 

dekking in dunbevolkte gebieden en in gebouwen [20]. Omdat de veiling 

voor de 700 Mhz-band al is gestart, is deze oplossingsrichting bij de verdere 

uitwerking van de oplossingsrichtingen buiten beschouwing gelaten. Er 

volgen nog veilingen voor de 3,5 Ghz- en de 26 Ghz-band waarin eventueel 

aanvullende eisen kunnen worden opgenomen. Deze hogere frequenties 

lenen zich minder voor de dekking in gebieden met weinig opstelpunten en 

zullen nog meer dan de huidige 4G-masten moeite hebben om door de 

kooiconstructie van de treincoupé door te dringen. Dit neemt niet weg dat de 

uitrol van dit nieuwe netwerk een bijdrage kan leveren. Er zijn bovendien wel 

eisen gesteld [21, 22] aan de dekking (98% van de Nederlandse gemeenten) 

en de bandbreedte in het algemeen (min. 100 Mbit/s), maar niet specifiek 

voor de spoorverbindingen bij de grens.
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Beoordeling 
oplossingsrichtingen per 
stakeholdergroep

Vervoerbedrijven

Vier vervoerbedrijven hebben een bijdrage geleverd aan het onderzoek. 

Overall zijn de vervoerders minder uitgesproken in voorkeuren. Alle 

oplossingsrichtingen krijgen in meer of minder mate steun. Overall scoren de 

Gigabit Train (met name door NS) en de aanpak van de spoortunnels als 

hoogste. Verbeterde ontvangst en aanmeldprocedures volgen.

Op de aspecten reikwijdte en basisniveau scoren witte vlekken en spoortunnels 

hoog. Opvallend is dat voldoende wifi in de trein bij vervoerders het hoogst 

scoort op het criterium basisniveau. Op het gebied van toekomstbestendig 

scoren de Gigabit Train en een gestandaardiseerde aanpak bij ProRail hoog. 

Op het gebied van innovatie scoort wederom de Gigabit Train hoog.

Rover

Hoewel veel reizigers gebruik maken van internet en wifi in de trein geeft 

Rover aan dat verbeteringen op het gebied van reisinformatie of OV chipkaart 

voor Rover belangrijker zijn. Ook stopcontacten in de trein zijn mogelijk voor 

reizigers belangrijker dan verbeteringen in internet of wifi. Van de voorgelegde 

oplossingen ziet Rover het meeste potentieel in de verbeterde 

aanmeldprocedures. Ontvangst in treincoupés staat ook hoog op de lijst. 

Rover ziet graag strengere eisen voor dekkingsgraad langs het spoor bij de 

nog resterende 5G-veilingen en stelt voor in nieuwe concessies voorwaarden 

op te nemen over het bereik van mobiele netwerken in het materieel.” 

Telecombedrijven

Opvallend aan de reacties van de telecombedrijven is dat de drie bedrijven 

zowel overall als op de verschillende criteria tot een andere beoordeling van 

de oplossingsrichtingen komen. De oplossingen witte vlekken, spoortunnels 

en het upgraden van individuele trajecten scoort bij telecomproviders 

weliswaar slecht op het criterium ‘Innovatief’ maar scoren overall als beste 

oplossingen. Ook het verbeteren van de ontvangst in treincoupés scoort 

hoog.

Qua beoordelingen scoren telecombedrijven en vervoerbedrijven duidelijk 

verschillend. De telecombedrijven geven in hun scores een voorkeur af voor 

het aanpakken van locaties met een tekort schietend bereik (witte vlekken, 

individuele trajecten en spoortunnels). Het aanpakken van spoortunnels is de 

enige oplossingsrichting die zowel bij vervoerders als telecombedrijven in de 

top drie staat.

ProRail

In haar beoordeling is ProRail voorstander voor de EU-subsidie voor een 

Gigabit Train. Vanuit het oogpunt van toekomstbestendigheid heeft ProRail 

ook oog voor het standaardiseren van de aanpak en bespoedigen van de 

doorlooptijd bij ProRail. Opvallend is dat bij de aspecten reikwijdte en 

basisniveau ProRail anders scoort dan de vervoerders. Vervoerders zien daar 

ook het belang van maatregelen met betrekking tot een verbeterde ontvangst 

in treincoupés en van maatregelen gericht op het oplossen van witte vlekken 

in het ontvangstbereik zoals in spoortunnels. Mogelijke verklaring hiervoor 

kan liggen in het feit dat ProRail veronderstelt dat zeker de dekking in 

spoortunnels al wordt opgepakt maar dat vervoerders zien dat het nog niet is 

gerealiseerd.
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Overall

ProRail en Rover komen qua overall scores tot een zo goed als gelijkgestemde 

oordeel. Dit oordeel is ook gelijk aan het gemiddelde oordeel van alle 

vervoerders. Het gebruik van internet in de trein komt bij vervoerders meer 

aan de orde. Bij het oordeel van ProRail valt op dat de top 3 oplossingen alle 

drie een duidelijke stap naar voren laten zien; inclusief het verder 

standaardiseren van de eigen werkwijze. Het oordeel van de telecombedrijven 

is echt anders. Telecombedrijven hechten nadrukkelijk meer belang aan 

oplossingsrichtingen die bijdragen aan het vergroten van de landelijke 

dekking. Onderling zijn er duidelijke verschillen tussen de verschillende 

telecombedrijven. Op deelaspecten valt op dat met name bij het criterium 

innovatie er duidelijke uitschieters zijn. De Gigabit Train en verbeterde 

ontvangst in coupes scoren hier duidelijk beter dan andere 

oplossingsrichtingen. Bij andere beoordelingscriteria zijn er minder 

uitgesproken voorkeuren.

Stakeholder Top 3 Oplossingsrichtingen

ProRail 1. Gigabit Train

2. Gestandaardiseerde aanpak

3. Bespoedig de doorlooptijd

Rover 1. Aanmeldprocedure

2. Ontvangst in treincoupés

3. Gigabit Train

Vervoerders 1. Gigabit Train

2. Spoortunnels

3. Ontvangst in treincoupés

Telecombedrijven 1. Spoortunnels

2. Witte vlekken

3. Ontvangst in treincoupés



Beoordeling 
grensoverschrijdende 
verbindingen

19

In de inventarisatie en beoordeling is in brede zin gekeken naar 

verbeteringsmogelijkheden voor internet in de trein. In het amendement van 

Kamerleden Amhaouch en Van der Graaf wordt speciale aandacht gevraagd 

voor de internetverbinding in de trein bij grensoverschrijdende 

treinverbindingen. Bij grensoverschrijdende treinverbindingen is er een 

onderscheid te maken tussen enerzijds internationale hogesnelheidstreinen als 

de Thalys, ICE of de IC Berlijn en IC Brussel en anderzijds kort 

grensoverschrijdende verbindingen als de treinverbindingen Enschede –

Münster (NRW), Maastricht – Aachen (Arriva) of Arnhem – Düsseldorf (Abellio).

Alle aangedragen oplossingsrichtingen dragen ook bij het verbeteren van 

internet in de trein bij grensoverschrijdende verbindingen. Gelet op het 

specifieke karakter van de verbindingen en de trajecten zijn er een aantal 

oplossingsrichtingen die bijzondere aandacht vragen.

Voldoende wifi in de trein

Zowel in de IC Berlijn als in de IC Brussel is vandaag de dag geen wifi in de 

trein beschikbaar. De IC Berlijn wordt gereden met treinstellen van 

Deutsche Bahn (DB). DB is bezig om de huidige treinen te voorzien van 

repeaters. Tussen NS en DB zijn afspraken gemaakt over het daarna 

plaatsen van simkaarten in de modems voor wifi in de trein op Nederlands 

grondgebied. Vanaf naar verwachting 2023 zet Deutsche Bahn worden 

nieuwe treinen ingezet tussen Amsterdam en Berlijn. Deze  het zelfde 

comfortniveau hebben als van ICE treinen en ook uitgerust zijn met wifi.

NS heeft onder andere voor de IC Brussel nieuwe treinstellen besteld; de 

ICNG. Naar verwachting worden deze nieuwe treinen vanaf medio 2021 

ingezet op het Nederlandse spoorwegnet. Deze treinen zijn standaard 

voorzien van wifi. 

Spoortunnels

Alle treinverbindingen die gebruik maken van de HSL-Zuid maken ook 

gebruik van de vele spoortunnels op dit traject. Treinen rijden hier met 

hoge snelheid door de tunnels. KPN is bezig met het verbeteren van het 

bereik in de tunnels op de HSL-Zuid [23]. 

Witte vlekken en Upgrade traject

Met name het kortgrensoverschrijdend vervoer rijdt vaak door 

dunbevolkte gebieden waarvan er ook meer locaties zijn met beperkte 

dekking van het telefonienetwerk. Zonder bereik is er geen internet in de 

trein mogelijk. Het oplossen van witte vlekken en daarmee ook het 

integraal upgraden van een individueel traject ondervangt dit. 

Op dit moment is niet inzichtelijk welke specifieke trajecten of baanvakken 

dit betreft. Nader onderzoek naar exacte locaties en benodigde 

maatregelen is een vervolgstap op dit punt.

Belangrijke kanttekening is dat de toegevoegde waarde van goede 

dekking aan de Nederlandse zijde van de grens beperkt is als de dekking 

aan de buitenlandse zijde ontbreekt. Een treinreiziger heeft dan iets langer 

de beschikking over internet, maar het signaal zal alsnog stoppen bij de 

grens. Investeren op een dergelijk traject is dus vooral van toegevoegde 

waarde als de dekking aan de buitenlandse zijde wel goed is of als deze 

ook op orde wordt gebracht. Bij nader onderzoek zal dit moeten worden 

meegenomen.

Bovenstaande specifieke aandachtspunten laat onverlet dat ook de andere 

oplossingsrichtingen een bijdrage leveren aan het verbeteren van internet bij 

grensoverschrijdend treinverkeer.



Beoordeling op innovatie

In de inventarisatie en beoordeling is in brede zin gekeken naar 

verbeteringsmogelijkheden voor internet in de trein. In het amendement van 

Kamerleden Amhaouch en Van der Graaf wordt speciale aandacht gevraagd 

voor innovatieve oplossingen voor internet in de trein.

In de grafiek hiernaast is de score op het criterium innovatie (zie bladzijde 15) 

nader uitgesplitst naar verschillende groepen stakeholders. Bij de scores op 

innovatie spreekt er een oplossing uit: de Gigabit Train. Om dit initiatief in 

Nederland tot stand te laten komen en mogelijk co-financiering vanuit het CEF 

te realiseren is een opstartbudget nodig.

De tweede oplossing (op basis van de score) gaat over het signaal van het 

telecomnetwerk verbeteren in de treincoupé. De oplossingen die hiervoor zijn 

aangedragen werden in de gesprekken wisselend ontvangen, variërend van 

“gaat niet werken” of onbetaalbaar tot “misschien maar een kleine aanpassing”. 

Het recente persbericht van Deutsche Bahn laat zien dat  zogenaamde 

radiopermeabele ramen in ieder geval toch een realistische oplossing zijn. 

Een derde innovatieve oplossing is het verbeteren van de aanmeldprocedure 

voor wifi in de trein. 
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Oplossingsrichtingen bezien vanuit de vier perspectieven

Om te komen tot een passend advies is het goed om de voorgedragen 

oplossingsrichtingen en de beoordeling ervan te plaatsen in de context van de 

eerder benoemde vier perspectieven.  Bij het inventariseren en beoordelen van 

oplossingsrichtingen heeft het technische perspectief – en  daarmee indirect 

ook het belang van de reiziger – voorop gestaan. Technisch zijn alle 

oplossingen realiseerbaar. De ene oplossing is daarbij sneller te realiseren dan 

de andere. Sommige oplossingen hebben het karakter van een 

vervolgonderzoek, andere oplossingen leiden al direct tot resultaat.

Vanuit een reizigersperspectief geeft Rover in haar reactie op de 

oplossingsrichtingen aan dat zij wifi in de trein weliswaar een toegevoegde 

waarde vindt hebben maar dat gezien de opkomst van snel mobiel internet dit 

geen hoge prioriteit heeft. Rover kent meer waarde toe aan andere 

investeringen in het OV zoals het realiseren van single check-in/check-uit of 

verbeteren van de kwaliteit van de dienstregeling.

Vanuit internationaal perspectief ligt de kwaliteit van internet in de trein in 

Nederland al op een hoog niveau. Alle drie de ‘Nederlandse’ telecomproviders 

staan in de Europese top 10 wat betreft de kwaliteit van het netwerk. 

Resterende locaties met een slecht bereik zijn vaak locaties die lastig 

vergunbaar zijn, zoals in natuurgebieden, of locaties waar sprake is van 

minimaal gebruik.

Het dilemma wifi in de trein versus internet via een eigen mobiel apparaat 

zoals benoemd door Rover en door enkele vervoerders raakt direct de vraag in 

welke mate internet in de trein als een maatschappelijke basisvoorziening 

moet worden gezien. Hoe ver moet de dienstverlening van vervoerders gaan 

om gratis wifi aan te bieden in de trein als steeds meer reizigers over grote of 

zelfs ongelimiteerde databundels beschikken?

Oplossingsrichtingen bezien vanuit doelstellingen amendement

In het amendement van de Kamerleden Amhaouch en Van der Graaf lag de 

focus op innovatieve oplossingen om de internetverbinding in de trein te 

verbeteren. Het amendement vroeg daarbij bijzondere aandacht voor 

grensoverschrijdende treinverbindingen.

Van alle oplossingsrichtingen scoren het initiatief tot de Gigabit Train en een 

verbeterde ontvangst als hoogste op het gebied van innovatie. Beide 

oplossingen vergen nader onderzoek en kunnen niet direct gerealiseerd 

worden. Daarmee leiden deze oplossingsrichtingen op korte termijn niet tot 

een verbetering. Voor het verbeteren van internet in de trein bij 

grensoverschrijdende verbindingen vormt het verbeteren van ontvangst in de 

trein de meest relevante oplossing. Het plaatsen van extra apparatuur in de 

trein om signalen van de mobiele telefonienetwerken aan weerzijde van de 

grens om te vormen tot een wifi signaal is daarbij van toegevoegde waarde. 

Gelet op de investeringen die daarvoor nodig zijn en het aantal mensen dat 

hier gebruik van maakt is het van belang om scherp te blijven op het 

maatschappelijk nut van zo’n investering.

Een innovatieve oplossing met een sneller effect is het verbeteren van de 

aanmeldprocedures voor toegang tot wifi in de trein. Hoewel ook deze 

oplossing niet in het bijzonder bijdraagt aan grensoverschrijdend verkeer kan 

deze maatregel wel bijdragen aan het versoepelen van een overstap-penalty 

die bij het reizen in het openbaar vervoer wordt ervaren.
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Advies en vervolgstappen
verbetering internet in de trein



Oplossingen met een effect op kortere termijn moeten gezocht worden in het 

aanpakken van locaties met verminderd bereik. Hoewel niet innovatief 

adviseren wij ook om in kaart te brengen op welke spoorlijnen, en in het kader 

van dit amendement in het bijzonder bij welke grensoverschrijdende lijnen, er 

sprake is van witte vlekken. In aanvulling op deze inventarisatie adviseren wij 

tevens middels een quickscan in beeld te brengen of deze witte vlekken 

eenvoudig zijn op te lossen. Indien er sprake is van zogenaamde onrendabele 

locaties kan het ministerie overwegen een beperkte subsidie toe te kennen. 

Gelet op de beperkte financiële middelen is het gewenst om helder te 

normeren voor welke locaties of op te pakken trajecten je kiest. Het verder 

verbeteren van mobiel bereik in spoortunnels is ook niet innovatief maar levert 

wel een grote toegevoegde waarde. Netwerkoperators zijn hier in afstemming 

met ProRail al mee bezig; mogelijk kunnen deze werkzaamheden versneld 

worden.

Vervolgstappen

In het amendement is verzocht een budget ter beschikking te stellen van 1 

miljoen euro. Hoewel dit een aanzienlijk bedrag is, is het bedrag volstrekt 

onvoldoende om bijvoorbeeld aanvullende zendmasten te plaatsen om alle 

witte vlekken in Nederland aan te pakken. Op basis van de input van 

stakeholders en verwerking van reacties op de oplossingsrichtingen komen wij 

tot het advies om op een drietal terreinen stappen te zetten:

1) Verbeter de dekking van het mobiele telefonienetwerk door meer 

zendapparatuur in de omgeving van het spoor.

2) Verbeter procedures voor het plaatsen van deze zendapparatuur langs 

het spoor.

3) Verbeter ontvangst door het signaal zo goed mogelijk binnen te laten 

komen in de treincoupés.
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Verbeter de dekking

Betere dekking verdient nader onderzoek. Telecomproviders hebben een 

goed beeld van de kwaliteit van het mobiel bereik, ook langs het spoor. 

Advies is om gericht in beeld te brengen op welke baanvakken of trajecten 

het mobiele bereik verbeterd kan worden. Op basis van de inventarisatie kan 

een actieplan worden opgesteld waarbij specifiek kan worden gekeken naar 

locaties op grensoverschrijdende lijnen. Het benodigde inventariserende 

vervolgonderzoek vraagt naar verwachting beperkte doorlooptijd en budget. 

Daadwerkelijke verbetering van het bereik is echter kostbaar. 

Bijzondere aandacht gaat ook uit naar spoortunnels. In diverse spoortunnels 

voor reizigersvervoer is op dit moment geen mobiel bereik. Netwerkoperators 

zijn in afstemming met ProRail bezig deze tunnels te voorzien van de 

benodigde infrastructuur. Advies is om alle spoortunnels in Nederland hier 

mee uit te rusten. Vraag ProRail om een plan van aanpak voor een versnelling 

of uitbreiding van maatregelen indien nodig.

Verbeter procedures

Alle partijen zijn het er over eens dat het in de huidige situatie lastig is voor 

telecompartijen om hun zendapparatuur langs het spoor te plaatsen. Soms 

tijdrovende procedures en onduidelijkheid over de doorlooptijd voordat de 

benodigde vergunningen rond zijn belemmeren volgens de netwerkproviders 

een soepele uitrol van het mobiele netwerk langs het spoor. 

Tegelijk is er al verbetering zichtbaar. ProRail heeft al concrete plannen om de 

procedures verder te uniformeren. Het ingezette proces van het vermarkten 

van de opstelplaatsen langs het spoor draagt hier aan bij. Advies is hier vanuit 

dit amendement geen budget aan te besteden maar ProRail wel te verzoeken 

om het ministerie te informeren over het verbeteren en versnellen van de 

procedures. 



Verbeter ontvangst

De laatste stap is het vergroten van de effectiviteit van het mobiele signaal 

door een verbeterde ontvangst in de treincoupés. Een vermindering van het 

dempende effect van coatings op de ramen van treincoupés draagt bij aan de 

ontvangst van internet in de trein. Dit is geen specifiek grensoverschrijdend 

effect maar is wel innovatief. Advies is om op basis van de concessierelatie 

tussen het ministerie van IenW aan NS te vragen om meer informatie het 

effect van deze ramen.

Een andere innovatieve oplossing is het initiatief Gigabit Train. In dit initiatief 

van de Europese infrastructuur managers (EIM) en Europese reizigers-

vervoerders (CER) werken in dit voorstel samen aan een digitalisering strategie 

waar gigabit connectiviteit deel van uit maakt. Vanuit het beschikbare budget 

kan een verkenning worden gestart om hier aan deel te nemen. Het is 

overigens niet uit te sluiten dat de benodigde maatregelen om invulling te 

geven aan een Gigabit Train ten dele overeenkomen met maatregelen ten 

behoeve van een verbetering van de dekking.

Als derde innovatieve oplossing is aangedragen om de aanmeldprocedures 

voor wifi in de trein te verbeteren. Hoewel deze oplossing geen specifieke 

meerwaarde heeft voor grensoverschrijdend vervoer levert het wel gemak op 

voor treinreizigers die gebruik maken van wifi in de trein, Advies is om bij NS 

navraag te doen wat er voor nodig is om een seamless overstap, zoals in 

gebruik bij Abellio, in Nederland a) binnen NS te introduceren en b) over alle 

vervoerders toe te passen.

.
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Twee kanttekeningen

1. Voor treindiensten die geen deel uit maken van het Hoofdrailnet is het 

ministerie van IenW geen concessieverlener en zullen regionale 

overheden als concessieverleners hierover afspraken moeten maken met 

de betreffende vervoerders.

2. De focus voor een aanpak ligt op het Nederlandse spoorwegnet. Bij een 

eventuele aanpak van grensoverschrijdende lijnen is kwaliteit van het 

mobiele bereik en daarmee internet in de trein aan de andere kant van 

de grens ook van belang. Een onderzoek naar locaties met slecht bereik 

kan ook opgerekt worden om ook zicht te krijgen op de totale 

grensoverschrijdende verbinding.



Samenvattend

Op basis van de opgehaalde oplossingsrichtingen bij alle betrokken 

stakeholders en beoordeling van de oplossingsrichtingen door de 

stakeholders is het advies om het beschikbare gestelde budget van € 1 miljoen 

voor het verbeteren van internet in de trein in te zetten op:

• Vraag ProRail om inzichtelijk te maken wat nodig is om alle spoortunnels 

voor reizigersvervoer in Nederland in samenwerking met de 

netwerkproviders te voorzien van mobiel bereik.

• Breng in beeld op welke concrete baanvakken of trajecten het mobiele 

bereik te kort schiet. Stel op basis van de inventarisatie een concreet 

actieplan op waarbij in het bijzonder wordt gekeken naar locaties op 

grensoverschrijdende lijnen. Nader onderzoek naar specifieke locaties zal 

naar verwachting maximaal € 50.000 vragen. Uiteindelijk kan een selectie 

van knelpunten, met in achtneming ook van knelpunten in spoortunnels, 

worden aangepakt. Voorgesteld wordt hier het nog niet gealloceerde 

bedrag aan te besteden (€ 600.000). Dit budget kan dan worden gebruikt 

voor subsidies aan netwerkoperators om (versneld) over te gaan tot 

plaatsing van telecommasten op (onrendabele) locaties met geen of 

beperkt mobiel bereik.

• Vraag NS om nadere informatie over mogelijkheden van introductie van 

een seamless overstap vergelijkbaar met toepassing Abellio in het 

Verenigd Koninkrijk (zie blz 4). Indien realisatie in Nederland realistisch is 

wordt geadviseerd om in samenspraak met alle vervoerders te verkennen 

een nadere verkenning en eventuele pilot te organiseren. Advies is hier 

een bedrag van € 100.000 te reserveren.

• Verzoek NS om nadere informatie over het effect van toepassing van 

radio permeabele ramen op de kwaliteit van internet in de trein.
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• Start samen met ProRail, NS en andere treinvervoerders in Nederland 

een verkenning naar participatie in het Gigabit Train project en de 

mogelijkheden voor het verwerven van Europese subsidie voor 

deelname aan dit project. Voorstel is om vanuit het beschikbaar gestelde 

budget voor deze maatregel initieel een bedrag van € 50.000 te 

reserveren. Voor een vervolgfase wordt geadviseerd een bedrag van € 

100.000 te reserveren.

• Verzoek ProRail om het ministerie te informeren over het verbeteren en 

versnellen van de procedures voor aanleg en uitbreiding van 

infrastructuur voor mobiele telefonie. 

• Gebruik het momentum van de nieuwe HRN-concessie voor NS 

Reizigers om goede afspraken te maken over de kwaliteit van wifi in alle 

NS treinen en beschikbaarheid van wifi in alle internationale treinen. 

• Het amendement Amhaouch en Van der Graaf heeft geleid tot meer 

aandacht voor de kwaliteit van Internet in de Trein. Door meerdere 

geïnterviewden is aangegeven dat het goed is om deze aandacht een 

structureel karakter te geven. Oprichting van een werkgroep voor 

onderzoek en monitoring draagt bij aan het verder aanjagen van 

verbeteringen. Het ministerie van IenW kan hier invulling aan geven. 

Deze acties moeten worden gezien als een tussenstap in het later gerichter en 

beter onderbouwd besluiten te nemen over een definitieve besteding van het 

budget. Op de volgende bladzijde is een indicatief voorstel uitgewerkt voor 

een overal budgetallocatie van het beschikbare budget van € 1 miljoen.



Allocatie budget voor maatregelen ter verbetering van internet in de trein

Nadere uitwerking
Indicatief 

budget
Vervolgaanpak 

Indicatief 

budget

1. Verbeterde ontvangst in treincoupés Verzoek NS om nadere informatie € 0 -

2. Voldoende wifi in de trein -

3. Verbeterde aanmeldprocedure Verzoek NS om nadere informatie € 0
Mogelijke verdere 

uitwerking of pilot
€ 100.000

4. Los witte vlekken op Nader onderzoek naar 

witte vlekken
Opstellen actieplan € 50.000

Aanpak selectie 

knelpunten
€ 600.0005. Upgrade individueel traject

6. Spoortunnels
Verzoek ProRail om 

nadere informatie

7. EU-subsidie Gigabit Train
Verkenning onderzoek naar meerwaarde 

Gigabit train
€ 50.000

Opstart project en CEF 

subsidie aanvraag 
€ 100.000

8. Gestandaardiseerde aanpak ProRail Verzoek aan ProRail om nadere informatie en 

actieplan
€ 0 -

9. Bespoedig doorlooptijd

Onderzoek en monitoring € 50.000 € 50.000

Budgetallocatie € 150.000 € 850.000
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Samenvatting 

Het eerste halfjaar van 2020 startte met goede prestaties en de ambitie om het hoge prestatieniveau van 2019 voort te 

zetten, maar door de komst van het coronavirus is de dienstverlening van NS in een ander licht komen te staan. 

2019 was een belangrijk jaar voor NS. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: IenW) heeft een 

tussentijdse evaluatie uitgevoerd, de zogenoemde Midterm Review (MTR), naar de vervoerconcessie en de prestaties van 

NS. De conclusie is dat we onze prestatieafspraken hebben waargemaakt en de reizigers tevreden zijn. We zijn de 

staatssecretaris erkentelijk voor de complimenten die zij in dat kader heeft uitgesproken voor de prestaties die NS en 

ProRail de afgelopen jaren gezamenlijk hebben neergezet. Deze complimenten zijn een terechte pluim voor onze 

medewerkers.  

De komst van het coronavirus in de eerste helft van 2020 had een enorme impact op de samenleving als geheel, en op 

NS. We kijken terug op een moeilijk halfjaar maar zijn ook trots op wat er is bereikt. NS heeft vanaf de start van de 

coronacrisis gehandeld vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, door in opdracht van de Rijksoverheid 

vervoer voor vitale beroepen en noodzakelijke reizen mogelijk te blijven maken en door coulant om te gaan met 

verzoeken van reizigers om abonnementen voortijdig te beëindigen of te wijzigen. In de eerste dagen van de 

coronacrisis is in recordtijd een basisdienstregeling ontwikkeld, waarmee veilig vervoer voor vitale beroepen en 

noodzakelijke reizen verzekerd was. Daarna is steeds opgeschaald wanneer dat mogelijk was, binnen de 

coronamaatregelen. We hebben maatregelen genomen om veilige en verantwoorde omstandigheden voor de reizigers 

en onze medewerkers te creëren, zoals bewegwijzering (in samenwerking met ProRail) en huisregels op de stations en in 

de treinen. Samen met onze partners in het NOVB zijn spreidingsafspraken gemaakt met onderwijsinstellingen. Voor 

onze medewerkers zijn handelingsperspectieven ontwikkeld, persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt en 

werkomgevingen van operationele functies die niet thuis uitgevoerd kunnen worden zijn aangepast. NS heeft waar 

mogelijk uitvoering gegeven aan de concessie-eisen en de acties uit het vervoerplan. Waar nodig, is prioriteit gegeven 

aan het mogelijk maken van veilig reizen en werken tijdens de coronacrisis. In die context licht NS in deze rapportage 

over de eerste helft van 2020 de operationele prestaties op het HRN en de activiteiten die NS uitvoert in het kader van 

de vervoerconcessie 2015-2025 voor het HRN toe. 

 

De impact van corona is groot, maar de opgave voor duurzame mobiliteit blijft 

NS wordt financieel hard geraakt door de coronacrisis. Op het dieptepunt van de coronacrisis waren de 

reizigersaantallen zo’n circa 90% lager dan de prognose. Voor het tweede halfjaar anticiperen we - een eventuele 

‘tweede golf’ niet meegerekend – op een voorzichtig herstel maar de reizigersaantallen zullen naar verwachting ver 

onder het niveau van 2019 blijven. We verwachten dat NS het jaar zal afsluiten met een daling van de 

vervoersopbrengsten van ongeveer € 1 miljard (-40%) ten opzichte van het vorige jaar. Ook de komende paar jaar zal de 

impact nog voelbaar zijn, door economische krimp en doordat trends als thuiswerken doorzetten
1
. NS verwacht dat 

aanvullende financiering vanuit de overheid ook na 2020 nodig zal blijven om beschikbaarheid van het treinvervoer op 

peil te houden en de financiële continuïteit van de onderneming te waarborgen. Tegelijkertijd zien we dat de opgave 

voor een toekomstbestendig OV-systeem onverminderd belangrijk blijft. De bevolkingsgroei en verstedelijking zetten 

namelijk ook door, en de roep om verduurzaming klinkt zo mogelijk nog luider. NS blijft zich dit jaar en komende jaren 

inzetten voor verdere verbetering van de deur-tot-deurreis. Daarnaast blijven investeringen in infrastructuur en 

samenwerking tussen vervoerders, overheden, ProRail, reizigersorganisaties en andere belanghebbenden noodzakelijk 

om een toekomstbestendig OV-systeem te realiseren. 

NS kijkt vooruit 

In het eerste halfjaar van 2020 hebben we, ondanks corona, ook weer aan vernieuwing en verbetering van onze 

dienstverlening gewerkt. We werken aan innovatie, zo hebben wij in het eerste halfjaar geëxperimenteerd met de 

zelfrijdende trein waarbij we in kleine stapjes uiteindelijk succesvol een trein zelf hebben laten rijden tussen Zwolle en 

Lelystad. We hebben belangrijke stappen gezet naar verbeteringen in de dienstregeling, zoals de komende 

tienminutentrein Rotterdam / Leiden / Schiphol / Utrecht / Arnhem. NS werkt mee aan de duurzame ambitie om het 

internationale treinverkeer te versterken. Zo is gewerkt aan de voorbereiding van de introductie van de nachttrein 

Amsterdam – Innsbruck/Wenen v.v. per start dienstregeling 2021. Dit betekent dat Nederland per eind 2020 weer is 

aangesloten op het Europese nachttreinennet. In juni van dit jaar lanceerde NS haar plan voor de IC-verbinding 

Randstad-Aken. Ook hebben we begin dit jaar de vernieuwde strategie op duurzaam ondernemen bij NS vastgesteld 

waarin staat dat we willen bijdragen aan het Parijs-akkoord en aan een aantal sustainable development goals van de 

Verenigde Naties door onze aandacht te vestigen op fossielvrij ondernemen, circulair ondernemen en groen 

ondernemen. We zijn gemotiveerd om in 2020 en in de toekomst Nederland duurzaam bereikbaar te houden. Voor 

iedereen. 

                                                           

1
 Uit onderzoek van NS en TU Delft onder een panel van 47.500 NS reizigers blijkt dat een circa een derde van de forenzen verwacht zijn/haar reisgedrag te veranderen. 
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1 Inleiding 

Het eerste halfjaar van 2020 is gekenmerkt door de komst van het coronavirus in Nederland en de enorme 

consequenties voor de samenleving als geheel, en voor de rol van het openbaar vervoer. Na een succesvol 2019, 

met goede operationele resultaten en een positieve Midterm Review (MTR), begon dit jaar met de ambitie het 

hoge prestatieniveau voort te zetten. Vanaf maart 2020 werd de impact van het virus op de samenleving 

zichtbaar. Allereerst op de volksgezondheid, maar ook de economische gevolgen zijn fors als gevolg van de 

maatregelen die de overheid heeft moeten nemen. De impact op onze medewerkers en het hele bedrijf is groot. 

We kijken terug op een moeilijk eerste halfjaar, voor de reizigers en voor onze medewerkers. We zijn echter ook 

trots op wat we in deze bijzondere tijd gerealiseerd hebben. Op verzoek van de overheid hebben we in bijzondere 

omstandigheden met grote flexibiliteit, creativiteit en inzet van al onze collega’s steeds een passende 

dienstregeling aangeboden en daarmee gezorgd dat zorgmedewerkers en mensen in andere vitale beroepen hun 

belangrijke werk konden doen en noodzakelijke reizen mogelijk bleven. We hebben continu met het ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), regionale overheden, ProRail, vervoerders (in het bijzonder in OV-NL 

verband) en consumentenorganisaties samengewerkt om het openbaar vervoer op een verantwoorde manier 

draaiende te houden en zodra mogelijk op te schalen. En ondertussen zijn we blijven werken aan het verbeteren 

van onze dienstverlening naar de toekomst.  

 

Blijven investeren in bereikbaarheid 

De coronacrisis heeft een schok teweeggebracht zoals we die nog niet kennen en het ligt in lijn der verwachting 

dat de effecten nog lang voelbaar zullen zijn. De economische impact is aanzienlijk en uit onderzoek dat NS in 

samenwerking met de TU Delft heeft laten uitvoeren blijkt dat er structurele veranderingen in het reisgedrag 

zullen zijn, doordat bijvoorbeeld trends als thuiswerken doorzetten. Tegelijkertijd zien we dat de opgave voor een 

toekomstbestendig OV-systeem onverminderd belangrijk blijft. De bevolkingsgroei en verstedelijking zetten 

namelijk ook door, en de roep om verduurzaming klinkt zo mogelijk nog luider. NS blijft zich dit jaar en komende 

jaren inzetten voor verdere verbetering van de deur-tot-deurreis. Daarnaast blijven investeringen in infrastructuur 

en samenwerking tussen vervoerders, overheden, ProRail, reizigersorganisaties en andere belanghebbenden 

noodzakelijk om een toekomstbestendig OV-systeem te realiseren. 

Tweede helft van 2020: blijvende impact corona, reizigers weer welkom in de trein 

Het begin van het tweede halfjaar valt samen met de mededeling van het kabinet dat we alle reizigers weer 

welkom mogen heten. NS maakt zich samen met andere partijen sterk om reizigers weer veilig en verantwoord 

gebruik te laten maken van het openbaar vervoer. Hoe het virus zich precies ontwikkelt is op dit moment nog 

onbekend. We zullen de situatie voortdurend blijven monitoren en maatregelen handhaven of nemen om veilig 

reizen en werken mogelijk te blijven te maken. Dit betekent dat ook in de tweede helft van dit jaar de uitvoering 

van het OV-protocol
2
 zal gelden als kader voor onze bedrijfsvoering - naast de sturingselementen uit de 

vervoerconcessie.  

We zullen ook vooruitkijken naar de lange termijn impact van corona op NS. De financiële gevolgen zijn groot 

door verlies van inkomsten, en het rijden op volledige sterkte om de reizigers zoveel mogelijk ruimte te geven om 

veilig te kunnen reizen. Het omzetverlies wordt in 2020 voor een deel gedekt door de 

beschikbaarheidsvergoeding, maar de omzet zal ook in de komende jaren achterblijven op onze eerdere 

prognoses. Dit betekent dat we onze bedrijfsvoering tegen het licht moeten houden en rekening houden met een 

kleinere organisatie richting 2025. 

 

Opbouw van deze rapportage 

In deze halfjaarrapportage 2020 licht NS de operationele prestaties op het hoofdrailnet (HRN) toe in het licht van 

de coronacrisis. We besteden aandacht aan de impact en gevolgen van de coronacrisis en de maatregelen die NS 

genomen heeft om het overheidsbeleid inzake het coronavirus (“Protocol Verantwoord blijven reizen in het OV”) 

mogelijk te maken, en Nederland bereikbaar te houden tijdens de coronacrisis. Daarnaast besteden we aandacht 

aan de beleidsprioriteiten: 1) verdere kwaliteitsverbetering in 2020; 2) internationaal spoorvervoer; 3) verder 

versterken van de regionale samenwerking, en de randvoorwaarden en programma’s uit het Vervoerplan 2020. 

Ten slotte geven we de cijfermatige ontwikkeling van de prestatie indicatoren weer en wordt de impact van het 

coronavirus op deze cijfers verklaard. 

                                                           

2
 Protocol “Verantwoord blijven reizen in het Openbaar vervoer” van I&W: actuele versie dateert van 1 juli 2020. 
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2 Nederland bereikbaar houden tijdens de coronacrisis 

Het OV is cruciaal voor Nederland, ook in moeilijke tijden. NS heeft vanaf de start van de coronacrisis gehandeld 

vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door in opdracht van de Rijksoverheid vervoer voor vitale 

beroepen en noodzakelijke reizen mogelijk te blijven maken, maar ook door bijvoorbeeld coulant om te gaan met 

verzoeken van reizigers om abonnementen voortijdig te beëindigen of te wijzigen.  

De uitdagingen van de coronacrisis en de maatregelen die hierbij horen zijn sterk afwijkend van de normale 

bedrijfsvoering waarop de vervoerconcessie is gebaseerd. Om deze reden heeft de staatssecretaris van IenW 

aangegeven pragmatisch om te gaan met de eisen uit de vervoerconcessie, in situaties waar de afwijking verband 

houdt met corona of de door het kabinet getroffen maatregelen. NS heeft waar mogelijk invulling gegeven aan 

de concessieafspraken, maar waar nodig prioriteit gegeven aan het mogelijk maken van veilig reizen en werken 

conform overheidsrichtlijnen.  

In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste maatregelen die NS genomen heeft om Nederland bereikbaar te 

houden tijdens de coronacrisis. Ook geven we inzicht in de (financiële) impact op NS.  

2.1 Van basisdienstregeling tot dienstregeling in nationaal belang 

Sinds de aankondiging van de coronamaatregelen op 15 maart, heeft NS de dienstregeling in afstemming met de 

Rijksoverheid aangepast om de resterende reizigersvraag te accommoderen, rekening houdend met de 

coronamaatregelen en de beschikbaarheid van personeel. In eerste instantie hebben we met spoed een nieuwe 

basisdienstregeling ontworpen
3
. Hiermee werd per 21 maart met beperkte inzet van middelen (materieel, 

personeel etc.) toch een regelmatige en betrouwbare treindienst geboden. Vanaf elk HRN-station in Nederland 

reden, in alle richtingen, minstens twee treinen per uur, uitgezonderd de stations en tijdstippen waar in de 

reguliere dienstregeling ook maar éénmaal per uur wordt gestopt. Op deze manier hielden we Nederland 

bereikbaar voor noodzakelijke reizen. Vervolgens hebben we de treindienst constant gemonitord om bij te sturen 

indien nodig. Voorbeeld hiervan is de inzet van extra treinen naar Zandvoort bij mooi weer i.v.m. de drukte en 

gewenste reizigersafstand.  

Naar gelang de coronamaatregelen langzaamaan werden versoepeld, werd ook onze treindienst in kleine stapjes 

opgeschaald in goed overleg met de buitenwereld (regio’s, collega vervoerders en consumentenorganisaties). Op 

deze manier konden we blijven voldoen aan de reizigersvraag terwijl we ook de 1,5m-afstandmaatregel konden 

hanteren in de treinen. Sinds 2 juni rijdt NS weer grotendeels de normale dienstregeling. Per 29 juni rijden we 

weer de volledige binnenlandse dienstregeling
4
 en per 1 juli mogen alle zitplaatsen weer gebruikt worden.  

Inmiddels hebben we een proces ingericht om continu vijf weken vooraf een treindienstplan te maken waarin de 

dienstregeling met het beschikbare materieel en personeel afgestemd kan worden op de verwachte aantallen 

reizigers. Daarbij toetsen we op eventuele knelpunten op basis van de nieuwste reizigersprognoses en 

coronamaatregelen en versterken treinen waar dat nodig lijkt en mogelijk is. Op deze manier realiseren we een 

plan dat zo goed mogelijk aansluit op de operationele behoefte in deze onzekere tijden.  

2.2 Veilig reizen en werken 

OV-protocol 

NS heeft zich voortdurend ingespannen om voorwaarden te creëren om reizigers veilig te vervoeren en personeel 

veilig te laten werken. Een voorbeeld hiervan is het OV-protocol, een levend document dat NS, collega 

vervoerders, vakbonden, reizigersorganisaties en IenW samen opgesteld en steeds geactualiseerd hebben. Het 

hebben van een protocol was een voorwaarde van het kabinet om verder op te kunnen schalen. Bepalend was 

het kabinetsbesluit halverwege dit traject om niet-medische mondkapjes verplicht te stellen in het OV waardoor 

                                                           

3
 Normaal gesproken wordt het treindienstplan ruim vooraf gemaakt met wekelijkse aanpassingen i.v.m. evenementen en/of buitendienststellingen. Toen de intelligente 

lockdown werd afgeroepen, lagen reeds uitgewerkte plannen klaar t/m september. Deze moesten allemaal in korte tijd worden teruggedraaid en vervangen door een 

nieuw plan.  

4
 Thalys en Eurostar rijden op moment van schrijven nog geen volledige dienstregeling en zullen in de tweede helft van 2020 verder opgeschaald worden 
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de vervoerscapaciteit in de trein kon toenemen van ca. 25% van de zitplaatsen naar 50%, en vanaf 1 juli 100% 

van de zitplaatsen. Veel van onze adviezen zijn overgenomen, zoals de keuze voor een model waarbij reizigers 

naar “raamstoelen” worden gedirigeerd (i.p.v. om-en-om volgens het taximodel), de door NS en ProRail 

ontworpen bewegwijzering (pictogrammen) en huisregels op de stations (die ook worden toegepast door collega-

vervoerders) en de mogelijkheid om proposities die recreatief vervoer stimuleren (zoals dagkaart fiets, 

groepskorting, samenreiskorting) tijdelijk op te schorten. 

 
In de trein en op het station 

Door het verplicht stellen van mondkapjes voor reizigers in het OV kon de zitplaatscapaciteit vergroot worden. 

Om aan te geven welke zitplaatsen gebruikt mogen worden zijn in de trein groene stickers op de ramen naast alle 

stoelen aan de raamzijde geplaatst. Voor uitrol zijn verschillende oplossingen eerst beproefd om het gedrag van 

reizigers en technische kwalificaties van de gebruikte middelen te beoordelen.  

 

Alle stations zijn voorzien van informatieborden met leefregels. En een groot deel van de stations is voorzien van 

afstandsmarkeringen. Met een transfer-analyse (aantal reizigers versus beschikbare m2 op perron) is inzicht 

verkregen in de afstand die tussen reizigers beschikbaar is, en op welke locaties knelpunten kunnen ontstaan. De 

20 grootste stations zijn voorzien van desinfectiezuilen. Hiermee bereiken we 30% van de reizigers. Mondkapjes 

en handgel zijn opgenomen in het assortiment van diverse Retail verkooppunten. 

Daarnaast is NS een pilot gestart met een vrijwillige aanmeldservice. Deze pilot, gestart per 11 mei, liep tot 14 

juni en gaf reizigers en NS inzicht in de specifieke drukte per trein. Vanaf 14 juni is de pilot gestopt, maar de 

aanmeldservice is nog wel beschikbaar voor de reizigers. Per 1 juli is deze aanmeldservice uitgebreid met het 

aanmelden van een fiets, zodat het aantal beschikbare fietsplekken per trein zichtbaar is en reizigers een trein 

kunnen kiezen waar nog (voldoende) fietsplekken beschikbaar zijn. Zodoende streeft NS ernaar de treinreis en 

doorgang in de trein veilig en comfortabel te houden.  

Bij calamiteiten 

Om te weten hoe in verstoorde situaties van de treindienst rekening gehouden kan worden met de 

coronamaatregelen zijn scenario’s uitgewerkt met en voor de gehele operationele keten. Deze scenario’s 

beschrijven hoe om te gaan met het uitvallen van treinen en met inzet vervangend busvervoer, rekening houdend 

met de beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen. 

Voor onze medewerkers 

In een aangepast handelingsperspectief voor rijdend- en walpersoneel is voor verschillende situaties beschreven 

hoe te handelen binnen de coronamaatregelen, om discussie op de werkvloer te voorkomen en een veilige 

werkomgeving te bieden in en om de trein en op het station.  

In de werkomgeving voor operationele functies die niet vanuit huis kunnen worden uitgevoerd zijn aanpassingen 

gedaan. Er zijn o.a. schermen geplaatst op de besturingscentra en aanpassingen gedaan in de schaftlocaties. Om 

te monitoren of er niet teveel medewerkers tegelijk op een schaftlocatie zijn is er een dashboard ontwikkeld. 

Gelaatsmaskers en mondkapjes zijn verstrekt aan medewerkers waarvan de werkomstandigheden niet dusdanig 

ingericht kunnen worden om anderhalve meter afstand te borgen. Hierbij zijn alle functiegroepen (bij S&O, O&S, 

NS Stations, Retail, Services, Logistiek) meegenomen. Daarnaast is een digitale fluit verstrekt aan de 

medewerkers.  

Spreidingsafspraken met onderwijsinstellingen 

Vanaf 15 juni zijn de onderwijsinstellingen weer deels geopend en het is de ambitie om na 1 augustus deze 

openstelling verder op te schalen. Hiermee verwacht NS (net als de overige OV-vervoerders) meer OV-

reisbewegingen, met name van en naar onderwijsinstellingen. Om deze reisbewegingen te kunnen faciliteren en 

een veilige reis te bieden, dienen de reisbewegingen zo veel als mogelijk gespreid te worden over de dag en 

week. Met de OV-vervoerders, onderwijsinstellingen, consumentenorganisaties en de ministeries van IenW en 

OCW zijn landelijke basisafspraken over spreiding gemaakt (“afspraken veilig vervoer MBO, HBO en WO”) die 

regionaal verder uitgewerkt en geoptimaliseerd worden.  

2.3 Financiële gevolgen coronacrisis  

NS wordt financieel erg hard geraakt door de coronacrisis. De treinen en stations waren in de maanden maart t/m 

juni leger dan ooit. De reizigersaantallen trekken weer aan, maar we verwachten het niveau van 2019 de 

komende jaren niet te halen. Dit komt door de verwachte economische krimp en doordat trends als thuiswerken, 
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individueel vervoer en minder internationaal reizen naar verwachting nog een tijd doorzetten. Omdat dit een 

bijzondere situatie is zullen we hieronder in gaan op de financiële impact. 

2020 

In 2019 zagen we een reizigersgroei van bijna 4%. Bij doorgaande groei zou het aantal reizigers per gemiddelde 

werkdag in 2020 uitkomen op 1,33 mln. In de eerste weken van de crisis daalde het aantal reizigers met 

ongeveer 90% ten opzichte van deze verwachting. Na ongeveer zes weken werd het dieptepunt bereikt. Daarna 

trokken met name de ritten gemaakt in het weekend (sociaal recreatief) en rondom feestdagen aan. In juni was 

het aantal reizigers circa 70% lager dan oorspronkelijke verwachting. Omdat NS weer de normale dienstregeling 

rijdt ligt de bezettingsgraad in de zomer van 2020 rond 10%.  

De opbrengsten van het binnenlands vervoer namen in het eerste halfjaar t.o.v. 2019 (€ 1.2 miljard) af met 

ongeveer 1/3 tot ongeveer € 0,8 miljard. Dit is het saldo van twee ‘normale’ maanden (januari en februari) en vier 

maanden crisis. Het aantal reizigerskilometers daalde met 50% en abonnementen en contracten werden door 

klanten opgezegd. NS is coulant omgegaan met verzoeken van reizigers om abonnementen voortijdig te 

beëindigen of te wijzigen. Met NS Flex kan de reiziger maandelijks overstappen naar het gratis vol-tarief 

abonnement. Daarnaast is NS zakelijke klanten die tijdens de coronacrisis geen gebruik maakten van het 

treinvervoer financieel tegemoet gekomen 

 

Voor het tweede halfjaar verwachten we, met alle onzekerheid die het vooruitkijken tijdens de coronacrisis met 

zich meebrengt, een voorzichtig gedeeltelijk herstel
5
. Het volume zal toenemen maar nog het hele jaar met 

enkele tientallen procenten onder het niveau van 2019 blijven. Het zakelijke- en forensenvervoer zal zich tot het 

einde van het jaar waarschijnlijk minder herstellen door thuiswerken. In dat kader ontwikkelen we proposities die 

tegemoetkomen aan het gewijzigde reisgedrag van onze reizigers. Desondanks zal het opbrengstenniveau ver 

achter blijven. We verwachten dat NS het jaar zal afsluiten met een daling van de vervoersopbrengsten van 

ongeveer € 1 miljard (-40%) ten opzichte van 2019. 

De opbrengsten bij het internationale treinvervoer vallen relatief nog verder terug en kwamen t/m juni uit op 

minder dan de helft van de oorspronkelijke verwachting. Hier is geen sprake van demping door abonnementen 

en studentenkaart. Ook voor heel 2020 is de verwachting dat de opbrengsten minder dan de helft zullen zijn van 

de oorspronkelijke verwachting.  

Onze productiekosten nemen nauwelijks af omdat de treindiensten op peil blijven. Onze inzet is erop gericht de 

reizigers volop te verwelkomen in de trein en op de stations. Ondanks de beschikbaarheidsvergoeding van de 

overheid en de overige steunmaatregelen zal het verlies dit jaar naar verwachting tussen de € 100 miljoen en 

€150 miljoen liggen.  

De komende jaren  

De komende jaren zijn er maatregelen noodzakelijk zijn om weer financieel gezond te worden, om het 

treinkaartje betaalbaar te houden en om ook in de toekomst Nederland bereikbaar te houden. We verwachten de 

komende jaren ongeveer 1,4 miljard euro te moeten besparen op investeringen en operationele uitgaven. We 

kijken daarom kritisch naar onze investeringen. Rekening houdend met de lagere reizigersprognoses voor de 

komende jaren hoeven we minder nieuwe treinen te bestellen en bestuderen we of oudere treinen uit dienst 

kunnen. Ook leggen we alle projecten langs de lat en houden we richting 2025 rekening met een kleinere 

organisatie. Over de benodigde maatregelen is overleg met de OR en bonden gestart.  

Ook met deze besparing zal het financiële resultaat ver achterblijven bij het laatst vastgestelde businessplan. NS 

verwacht dat aanvullende financiering vanuit de overheid ook na 2020 nodig zal blijven om het treinvervoer 

kwantitatief en kwalitatief op peil te houden en de financiële continuïteit van de onderneming te waarborgen. 

                                                           

5
 De impact van een eventuele “tweede golf” is hierin niet meegewogen. 
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3 Werken aan betere dienstverlening  

Ondanks de coronacrisis, is dit halfjaar ook gewerkt aan het verbeteren van de dienstverlening aan onze reizigers. 

Er is onder meer gewerkt aan verdere versterking van regionale samenwerking en invulling van de wensen van 

stakeholders, samenwerking ten behoeve van toekomstbestendig en efficiënt spooronderhoud, internationaal 

spoorvervoer, veiligheid, toegankelijkheid, duurzaamheid en innovatie.  

3.1 Dienstregeling6 

Na zorgvuldige voorbereiding en goed overleg met stakeholders en partners (o.a. IenW, Locov, Rover, regionale 

overheden en gemeentes) is op 15 december 2019 de nieuwe dienstregeling succesvol ingegaan. Onder andere 

door instroom van nieuw Sprintermaterieel (de Sprinter Nieuwe Generatie, SNG) heeft NS op een aantal trajecten 

verschillende voor de reiziger belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren. Tussen Noord-Nederland en 

de Randstad zijn reistijden, na constructief overleg, verkort door onder andere verschuiving van de Sprinter 

Leeuwarden-Meppel naar de knoop Zwolle. Ook is rond Amersfoort een lang gekoesterde wens in vervulling 

gegaan: het verhogen van frequenties van de Intercity's en Sprinters zodat onze reizigers meer reismogelijkheden 

krijgen en bovendien een grotere zitplaatskans hebben. De spitspendel Harderwijk-Amersfoort doet het 

bijvoorbeeld goed. De bestaande Sprinter is rustiger geworden en het aantal reizigers in de ochtendspits vanuit 

Harderwijk en Nijkerk is met 10% toegenomen. Ook zijn hierdoor enkele reisrelaties tussen delen van de Veluwe 

en de Randstad in de spits tot bijna 30 minuten verkort. NS kijkt hiermee – tot de komst van corona- terug op een 

succesvol begin van 2020. 

NS is in januari 2020 gestart met de formele adviesprocedure over de voornemens voor Dienstregeling 2021 met 

consumentenorganisaties in het Locov en decentrale overheden vertegenwoordigd aan de OV- en spoortafels. Uit 

de consultatie bleek dat de plannen voor Dienstregeling 2021 positief werden ontvangen. 

De komende jaren wil NS de dienstregeling nog verder verbeteren. Omdat in 2022 meerdere grote verbeteringen 

op de rol staan, zijn we al in 2019 begonnen de verschillende dienstregelingswijzigingen stapsgewijs te 

integreren. Op die manier is er voldoende ruimte voor een goede dienstregelingsguitwerking en worden 

aandachtspunten vroeg ontdekt. Dit is cruciaal om stakeholders wederom op tijd te consulteren, zoals begin dit 

jaar is gedaan.  

Zo is NS onder andere voornemens op de corridor Arnhem – Utrecht – Schiphol – Rotterdam de frequentie te 

verhogen van 4 naar 6 Intercity's per uur. Aandachtspunten die hieruit ontstaan zijn met de verschillende regio’s 

besproken in zogenoemde themasessies. Voor de regio Noord-Holland Noord heeft NS samen met stakeholders 

een ontwerp gemaakt dat een optimum is tussen regionale wensen en bedrijfseconomische belangen. Dit traject 

is in 2019 gestart en begin van dit jaar afgerond. Deze beoogde dienstregeling wordt meegenomen in de 

gesprekken met ProRail over 2022. Ook heeft NS intensieve gesprekken gevoerd met de regionale stakeholders 

over de dienstregeling 2022 Leeuwarden – Zwolle.  

3.2 Samenwerking 

NS werkt intensief samen met diverse partners voor een vlekkeloze reis van deur-tot-deur. In de eerste helft van 

2020 was er intensief contact met een brede groep van stakeholders en partners zoals ProRail, regionale 

overheden, consumentenorganisaties en andere vervoerders. 

 

NS heeft met reizigersorganisaties (zoals in het Locov) en in het NOVB gesproken over de gevolgen van de 

coronacrisis voor de dienstverlening. Onderwerp van gesprek was bijvoorbeeld de basisdienstregeling, het 

restitutiebeleid en het meenemen van de fiets in de trein. Ook hebben we de adviesprocedure doorlopen over de 

voornemens voor Dienstregeling 2021. Er is doorlopend gesproken over de studie voor de nieuwe Intercity, met 

als sluitstuk een adviesprocedure hierover in begin 2020. NS heeft themasessies georganiseerd over het 

meenemen van fietsen in de trein in de toekomst, de interieurvisie en reisinformatie. 

 

                                                           

6
 Deze paragraaf beschrijft acties en resultaten die niet aan corona gerelateerd zijn. In paragraaf 2.1 gaan we in op de aangepaste dienstregelingen a.g.v. de coronacrisis.  
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In Toekomstbeeld OV is NS dit halfjaar als één van de deelnemers aan het programma nauw en actief betrokken 

bij de studies die moeten leiden tot input voor ontwikkelagenda die later dit jaar vastgesteld wordt. Met onze 

partners in de Mobiliteitsalliantie hebben we dit halfjaar verder gewerkt aan het uitvoeren van het Deltaplan 

Mobiliteit uit 2019. Ook hebben we met de Mobiliteitsalliantie gekeken naar de lange termijn impact van 

coronavirus, resulterend in het in het rapport “Hoe houden we Nederland in beweging?”. 

 

Binnen het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) wordt doorlopend samengewerkt. In de eerste helft van 

dit jaar had het NOVB+
7
 een belangrijke rol in de coronamaatregelen, zoals het tot stand komen van het protocol 

‘Verantwoord blijven reizen in het Openbaar Vervoer’ (zie ook paragraaf 2.2). Tevens is de basis gelegd voor 

uitbreiding van de scope van het NOVB.  

 

De Stuurgroep Middellange Termijn (MLT, NS-ProRail-I&W) begint steeds meer het gremium te worden waarin 

toekomstige productstappen maar ook dilemma’s over infrastructuur- trein integratie besproken worden en 

gezamenlijk wordt vastgesteld wat noodzakelijk is om deze stappen te realiseren. Dit proces loopt nu goed en de 

eerste resultaten zijn bereikt. De volgende benodigde stappen zijn het verder vormgeven van de structurele 

financiële dekking van de MLT-assetknelpunten en het borgen van de gelijkgerichte sturing van NS en ProRail 

door I&W. 

 

Versterken van de regionale samenwerking 

In 2020 hebben we de samenwerking met regionale partners over verbeteringen en opgaven voortgezet en op 

punten geïntensiveerd. Om nog beter met partners in de regio’s aan gezamenlijke knelpunten en opgaven te 

werken hebben we onze regiodirecties versterkt met bijvoorbeeld mobiliteitsontwikkelaars. Hieronder beschrijven 

we de voortgang in de eerste helft van 2020 voor de thema’s actualiteit rond de coronacrisis, regionale 

ontwikkelagenda’s, dienstregelingplannen en treindienstcontracten. In de Jaarrapportage Vervoerconcessie 2020 

gaan we uitgebreid in op alle acties zoals omschreven in het Vervoerplan 2020. 

Met de uitbraak van de coronacrisis zien we dat onze partners in de regio net als NS met evenveel energie en 

creatieve oplossingen onverkort willen samenwerken en we samen bouwen aan bereikbaarheid met een beter 

OV-systeem en kwalitatief hoogwaardige en goed functionerende OV-knooppunten. Daarnaast zijn verschillende 

initiatieven tot stand gekomen gericht op het gezamenlijk monitoren van de coronasituatie en het bespreekbaar 

maken van veranderingen zoals met onderwijsinstellingen en werkgevers in de regio’s. Vanuit NS steken we 

zowel landelijk als regionaal veel tijd en energie in het ‘spreiden, spreiden, spreiden’ en zien we grote baten van 

benutten voor zowel reizigers, het mobiliteitssysteem als geheel alsmede voor het betaalbaar houden van het OV 

richting de toekomst. 

  

In Regionale Ontwikkelagenda’s werken we met partners in de regio aan afspraken over het verkennen en 

realiseren van wensen op het gebied van de dienstregeling, plannen voor de ontwikkeling van andere 

vervoerders, concessieverleners met bus, tram en metro en OV-knooppunten. In de eerste helft van het jaar 

hebben we verder gewerkt aan ontwikkelagenda’s in de verschillende regio’s met bespreking aan de OV- en 

spoortafels. Dit gebeurt veelal ook in de context van het Toekomstbeeld OV.  

 

Over de voortgang en ontwikkeling van de dienstregeling na 2021 is in alle regio’s ook onverkort het gesprek 

gevoerd, bijvoorbeeld de tienminutentrein Rotterdam / Leiden / Schiphol / Utrecht / Arnhem, de optimalisatie van 

de dienstregeling in Noord-Holland Noord, de introductie van de Airport Sprinter in de regio Amsterdam en het 

doortrekken van de Sprinter Leeuwarden-Meppel naar Zwolle. Ook is gesproken over een tweede 

grensoverschrijdende stoptrein Roosendaal-Antwerpen.  

 

In het eerste halfjaar van 2020 zijn verschillende afspraken gemaakt met regio’s over maatwerk, via 

contracttreinen. Het contract voor de nachttrein Arnhem-Nijmegen is verlengd tot en met 2024. Ook met de 

gemeente Amersfoort is het contract verlengd, tot en met 2023. Met de gemeente Amsterdam is afgesproken 

om nog één jaar de nachtstop op station Amsterdam Bijlmer ArenA met het Nachtnet Randstad te verlengen. Met 

de gemeente Hilversum hebben we een contract getekend voor een nachttrein naar zowel Utrecht als Amsterdam 

per dienstregeling 2021. 

                                                           

7
Het NOVB+ bestaat uit de reguliere NOVB vertegenwoordigers: het Rijk (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), vervoerders, consumentenorganisaties en decentrale 

concessieverleners en is daarnaast in verband met de coronacrisis aangevuld met ProRail, reizigersorganisatie ROVER en een vertegenwoordiging van de vakbonden in het 

OV. 
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3.3 Samenwerking bij werkzaamheden 

De eerste helft van 2020 stond ook wat betreft werkzaamheden in het teken van het coronavirus. Bepaalde 

werkzaamheden konden niet, of alleen aangepast, uitgevoerd worden. Tegelijkertijd was de basisdienstregeling 

en de lage vervoervraag ook het moment om werk juist wel uit te voeren gezien de beperkte hoeveelheid hinder 

voor de klant. Aan de andere kant was de mogelijkheid om bussen als vervangend vervoer in te zetten uiteraard 

ook beperkt. Al met al vereiste dit intensief en goed contact met ProRail en onze stakeholders om zo een 

betrouwbaar en veilig treinproduct te kunnen leveren. Een goed voorbeeld hiervan is de 38-daagse 

buitendienststelling bij Geldermalsen, die door de coronamaatregelen niet volgens het oorspronkelijke plan kon 

worden uitgevoerd. Na veel creativiteit en aanpassingsvermogen van alle partijen is dit toch gelukt. Ook zijn er 

door ProRail werkzaamheden naar voren gehaald of versneld uitgevoerd door de ruimte die is ontstaan als gevolg 

van maatregelen om het coronavirus te bestrijden (o.a. Schiphol- en Willemsspoortunnel). 

Tegelijkertijd komt er in de nabije toekomst nog steeds een grote vervangingsopgave van het spoor op ons af die 

bij ongewijzigd beleid tot een toename van hinder zal leiden. De spoorsector werkt aan creatieve oplossingen 

voor dit probleem in het programma TWAS (Toekomstbestendig werken aan het spoor). NS zoekt actief mee naar 

meer ruimte voor het uitvoeren van projecten (bijvoorbeeld door meer overdag werken mogelijk te maken) die 

tegelijkertijd zo min mogelijk extra hinder voor de reiziger opleveren. Wij doen dit in een intensieve en 

transparante samenwerking met ProRail, andere vervoerders, het Ministerie van IenW, consumentenorganisaties 

en aannemers. Daarbij is voor NS van het grootste belang dat de kosten en baten van alle partijen integraal 

worden afgewogen, om ervoor te zorgen dat klanthinder en de gevolgen voor de vervoerconcessie transparant 

mee worden gewogen.  

3.4 Internationaal spoorvervoer 

NS International werkt in partnership met Thalys, Eurostar, DB, NMBS en ÖBB aan beide zijden van de grens aan 

treinreizen, afgestemd op de wensen van de klant. Reizen met de trein is schoon, comfortabel, gemakkelijk en 

steeds vaker sneller en goedkoper dan vliegen op bestemmingen tot ongeveer 700 kilometer. Steeds meer 

reizigers ontdekken dit. Tot maart 2020 groeide het aantal verkochte internationale treintickets ten opzichte van 

voorgaande jaren en steeg de klantwaardering.  

Vanaf medio maart ging ook de internationale dienstregeling vanuit Nederland naar Duitsland, België, Frankrijk, 

Verenigd Koninkrijk en Zwitserland naar een zeer beperkte dienstregeling als gevolg van de uitbraak van het 

coronavirus in deze landen. NS International is in deze periode 16 keer per dag blijven rijden tussen Rotterdam en 

Antwerpen v.v. en 4 x per dag tussen Amsterdam en Frankfurt v.v. waarvan 1 x door naar Basel v.v. Deze 

basisdienstregeling was, net als bij NS in het binnenland, gericht op reizigers in vitale beroepen en repatriëring. In 

de maanden maart, april en mei zagen we een omzetdaling van -85% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. 

Vanaf begin juni is de internationale dienstregeling weer opgestart en rijden de IC Brussel, IC Berlijn en ICE weer 

volledig, net als de regionaal grensoverschrijdende verbindingen naar België. Thalys en Eurostar zijn inmiddels ook 

weer gestart met rijden en schalen verder op in tweede helft van dit jaar, afhankelijk van hoe de situatie zich 

ontwikkelt.  

Het aantal verkochte tickets en het aantal reizigers per dag blijven ver achter ten opzichte van niveaus voor de 

uitbraak van het coronavirus. Enerzijds komt dit doordat de dienstregeling nog niet volledig is; Eurostar en Thalys 

moeten nog verder opschalen in tweede helft van 2020. Anderzijds komt dit door veranderend reisgedrag.  

In de eerste helft van het jaar is ondanks de maatregelen om het coronavirus te bestrijden gewerkt aan de 

voorbereiding van de introductie van de nachttrein Amsterdam – Innsbruck/Wenen v.v. per start dienstregeling 

2021. Dit betekent dat Nederland per eind 2020 weer is aangesloten op het Europese nachttreinennet. 

Ook heeft NS in de Europese spoorsector en in de Europese Commissie gepleit voor versterking van het Europese 

spoorvervoer onder de titel HERMES (Harmonize European Rail: Mobility, Economy, Sustainability). 

Voor de IC Berlijn is de aanvraag ingediend bij ProRail om met ingang van dienstregeling 2021 voor een aantal 

treinen per dag de reistijd met 10 minuten te verkorten. Daarover wordt medio 2020 door ProRail een besluit 

genomen. Deze tussenstap past in de ambitie om de reistijd naar Berlijn met 30 minuten te verkorten per 2024. 

Voor de regionaal grensoverschrijdende verbindingen kijkt NS International verder en breder dan voorheen 

namelijk in een driehoek van financiële haalbaarheid, maatschappelijke waarde en strategische waarde voor de 

regio. Dit maakt ook dat NS in juni haar plan voor de IC-verbinding Randstad-Aken v.v. lanceerde. 
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Dit voorjaar zou in het teken hebben gestaan van de directe Eurostar tussen Amsterdam en Londen v.v. Alle 

voorbereidingen waren daarvoor getroffen maar door het coronavirus is dit uitgesteld naar najaar 2020, 

afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt.  

3.5 Veiligheid  

3.5.1 Spoorwegveiligheid 

Op 2 januari 2020 vond te Den Haag een ontsporing plaats. Hierbij vielen geen ernstig gewonden, maar de 

schade aan het spoor was aanzienlijk. Dit incident is door NS grondig onderzocht. Op basis hiervan neemt NS 

structurele verbetermaatregelen. Op 22 mei 2020 vond te Hooghalen een aanrijding op een overweg plaats 

waarbij een collega-machinist is overleden. Dit ongeval heeft veel impact op alle NS medewerkers. Naar 

aanleiding van dit ongeval is een uitgebreid onderzoek gestart naar de oorzaken. NS heeft in een brief aan de 

staatssecretaris aangedrongen op het sluiten van onbewaakte spoorwegovergangen. Zolang deze 

spoorwegovergangen niet worden gesloten, is het de verantwoordelijkheid van ProRail om de veiligheid te 

borgen. Aanvullend treft NS daar waar mogelijk maatregelen. 

 

In het eerste half jaar is het aantal STS-passages lager dan de eerste helft van voorgaande jaren. In hoeverre het 

lage aantal STS-passages het gevolg is van de aangepaste dienstregeling en/of maatregelen zoals ORBIT wordt 

nader onderzocht.   

 

In het eerste half jaar hebben IenW, NS en ProRail gesproken over de toegevoegde functionaliteit in de 

zogenaamde ATB STM, een oplossing waarbij gebruik wordt gemaakt van Eurobalises op ATB EG-baanvakken. NS 

en ProRail hebben gezamenlijk analyses en onderbouwingen aangeleverd. Het ministerie van IenW werkt nog aan 

een beleidsmatige en juridische beoordeling om deze functionaliteit toe te voegen. 

 

De uitvoering van het Fit-to-Drive programma is vertraagd omdat de ontwikkeling van effectieve interventies meer 

tijd vraagt dan vooraf ingeschat. De nieuwe manier om veiligheidsincidenten te onderzoeken is operationeel. 

Hierdoor ontstaat een breder inzicht in de oorzaken van veiligheidsincidenten en STS-passages.   

3.5.2 Sociale veiligheid in de trein en op het station 

NS draagt zorg voor een veilige reis- en werkomgeving waar klanten zich prettig voelen en medewerkers optimaal 

kunnen functioneren. Dit doen we samen met de overheid, andere vervoerders, politie en andere organisaties. 

Daarnaast dragen we zorg voor onze eigendommen, materieel en gebouwen.  

In de eerste maanden van het jaar was sprake van een groeiend aantal reizigers en een toename van drukte in de 

stations en op de perrons. In voorkomende gevallen zijn bij grootschalige evenementen ´crowd control´ 

maatregelen ingezet om de reizigersaantallen en reizigersstromen te stroomlijnen en de bijbehorende risico´s te 

beheersen. 

 

Vanaf maart daalden de reizigersaantallen sterk en hiermee ook de incidentmeldingen m.b.t. sociale veiligheid. 

De meldingen van overlast daarentegen lieten op diverse stations een stijging zien, overlastgevers waren meer 

zichtbaar dan normaal gesproken en zochten hun vertier op het station. Via samenwerking met ketenpartners en 

maatwerkoplossingen is hier tegen opgetreden. 

 

In het eerste halfjaar zien we een toename in het aantal suïcides op het spoor. In 2020 waren er 97 incidenten 

gerelateerd aan suïcides (85 in 2019). Deze stijging is vooral te wijten aan het hoge (onverklaarbare) aantal van 

suïcides in de maand januari van 28 (17 in 2019). De overige maanden laten een stabiel beeld zien. In 

samenwerking met het ministerie, landelijke GGZ en 113 Zelfmoordpreventie werken we verder aan de hulpkaart 

voor verwarde personen en de psychologische autopsie. Bij deze psychologische autopsie worden de 

nabestaanden van de overledene bevraagd (op vrijwillige basis) om meer inzicht te krijgen en te leren van de 

ingrijpende gebeurtenis. Vervolgens kunnen gerichte maatregelen worden ontworpen om suïcide op het spoor 

verder terug te dringen. 

 

De programma’s ’Behandelen en opstellen´ en ‘Toegang´ hebben bijgedragen aan het verbeteren van de 

bewaking van onze eigendommen, materieel en gebouwen. In het bijzonder moeten hierbij de Eurostar en het 

opstelterrein Watergraafsmeer vermeld worden. Verder is graffiti gedurende de coronaperiode (vanaf maart 
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2020) sterk afgenomen. Door stilstand van veel materieel door een beperkte dienstregeling is er extra beveiliging 

ingezet op basis van de top 10 locaties op vandalisme. Dit heeft mede gezorgd voor een daling van gemiddeld 

1.000 m2 per dag naar gemiddeld 500-600m2 per dag gedurende Q2 2020. 

 

De antiterrorisme maatregelen worden continu actueel gehouden. De in het Security Management Systeem 

beschreven uitgangspunten en procedures zijn voortdurend gemonitord op actualiteit en daar waar nodig 

aangepast. Ook hebben diverse oefeningen en inspecties plaatsgevonden. 

 

De pilot waarin reizigers via WhatsApp of SMS kunnen melden dat zij zich onveilig voelen in de trein of op het 

station die in 2019 succesvol is gebleken, is dit halfjaar landelijk uitgerold. 

3.6 Toegankelijkheid 

In het eerste halfjaar is als gevolg van corona veel aandacht geweest voor het in stand houden van gelijkwaardige 

reismogelijkheden voor klanten met een beperking. In dit kader heeft NS een actieve rol vervuld in de werkgroep 

die verantwoordelijk was voor het waarborgen van toegankelijkheid in het OV-protocol en is er veel afstemming 

geweest met belangenorganisaties die mensen met een beperking vertegenwoordigen. Een belangrijk resultaat 

van deze intensieve afstemming is dat NS als één van de weinige spoorvervoerders in Europa vanaf het begin van 

de coronacrisis reisassistentie is blijven aanbieden. Deze service was vanaf maart t/m mei in aangepaste vorm 

beschikbaar waardoor het merendeel van de reizigers met een beperking een beroep kon blijven doen op NS 

Reisassistentie. Vanaf 1 juni 2020 konden we ook de reizigers die fysieke hulp van een medewerker nodig hebben 

om met hun hulpmiddel de trein in of uit te komen weer helpen waardoor NS Reisassistentie vanaf dit moment 

weer voor iedereen beschikbaar was. Extra aandacht ging de afgelopen maanden uit naar goede communicatie 

over toegankelijk reizen tijdens de coronacrisis: de informatie op ns.nl is continu actueel gehouden en er zijn 

verschillende filmpjes gemaakt - voor klanten met motorische, visuele en auditieve beperkingen - waarin de 

maatregelen op het station en in de trein worden toegelicht. Het filmpje voor reizigers met een auditieve 

beperking is ook uitgebracht in een versie met een tolk Nederlandse Gebarentaal. 

 

Ook het geplande werk lag niet stil. Zo is in februari NS Reisassistentie geïntroduceerd op het nachtnet en is in 

het boekingssysteem voor reisassistentie een IT aanpassing gerealiseerd waardoor klanten in de tweede helft van 

2020 kunnen kiezen voor een ontmoetingsplek op het perron. Hiermee wordt de meldtijd op het station voor 

reizigers met een motorische beperking aanzienlijk verkort. 

 

Verder blijven we werken aan het zichtbaar maken van omroepberichten. We verwachten als eerste een stap te 

kunnen zetten op het gebied van omroepberichten in de trein. Daarnaast werkt NS aan een service waarbij 

reizigers een seintje krijgen wanneer op het door hen geplande traject een toegankelijke trein plaatsmaakt voor 

een niet-toegankelijke trein. Zij kunnen dan tijdig hun reisplan aanpassen of alsnog assistentie aanvragen voor de 

desbetreffende reis. 

 

Reizigers met een rolstoel hebben behoefte aan informatie over de toegankelijkheid van een station. NS zal er dit 

jaar samen met ProRail zorg voor dragen actuele en betrouwbare informatie over de toegankelijkheid van stations 

richting reizigers beschikbaar te stellen. 

3.7 Duurzaamheid 

Begin 2020 is met de Raad van Bestuur de vernieuwde strategie op duurzaam ondernemen bij NS vastgesteld. 

Daarin staat dat we willen bijdragen aan het Parijs-akkoord en aan een aantal sustainable development goals van 

de Verenigde Naties
8
. Dit doen wij door onze aandacht te vestigen op fossielvrij ondernemen, circulair 

                                                           

8
 Sustainable Development Goals: Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling. Geraadpleegd op 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/internationale-afspraken-ontwikkelingssamenwerking/global-goals-werelddoelen-voor-duurzame-

ontwikkeling.  
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ondernemen en groen ondernemen. Daarnaast hebben we aandacht voor het borgen van duurzaamheid(scriteria) 

in bestaande processen en in het beleid.   

 

NS is koploper op het gebied van duurzame mobiliteit. Zo is ons vervoerproduct klimaatneutraal door dat alle 

treinen op windenergie rijden en ook treinvervangend busvervoer is klimaatneutraal. In onze bedrijfsvoering is 

veel aandacht voor circulariteit zo is bijvoorbeeld 99% van de materialen bij de revisie van onze treinen in de 

kringloop behouden. NS stimuleert andere bedrijven in deze ontwikkeling. We blijven daarom actief bijdragen 

aan de doelstellingen van de coalitie Anders Reizen. Tijdens de coronacrisis is specifiek aandacht gevraagd voor 

niet reizen met de boodschap: “reis niet met het OV als dat niet nodig is’’ en daarna ‘’vermijd drukte, reis buiten 

de spits’’ waarbij we vanuit NS, samen met onze partners van Anders Reizen, belang hechten het signaal af te 

geven duurzaam te reizen als het even kan. Dit signaal vanuit Anders Reizen is gepaard gegaan met veel media 

aandacht en betrokkenheid van zowel aangesloten als niet aangesloten bedrijven. Intern blijven we ook kijken 

naar verbetermogelijkheden op dit gebied. In dat kader is de afgelopen maanden het interne vliegbeleid van NS 

aangepast: zakelijke reizen onder de 500 kilometer worden altijd per trein afgelegd.  

 

In het eerste half jaar zijn goede resultaten behaald in het verbeteren van de energie efficiëntie tractie. Zo hebben 

nu alle machinisten de technische hulpmiddelen voor energiezuinig rijden tot hun beschikking. Helaas is het 

totaalbeeld op energie efficiency minder positief: de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3-MEE) kunnen 

als gevolg van de coronacrisis niet meer worden gehaald. In 2019 was ons einddoel van 2020 (30% reductie ten 

opzichte van 2005) bijna bereikt. Doordat we echter vanwege de coronacrisis in het eerste half jaar van 2020 een 

aantal maanden met vrijwel lege treinen hebben gereden zijn de tot nu toe behaalde resultaten zo goed als teniet 

gedaan. NS heeft dit besproken met IenW en RVO. Beide partijen hebben aangegeven begrip te hebben voor 

deze terugval in resultaten gezien de uitzonderlijke situatie. RVO heeft aangegeven rekening te houden met de 

effecten van de coronacrisis in relatie tot de genoemde Meerjarenafspraken bij het afgeven van de 

voortgangsverklaring die in april 2021 wordt verstrekt. 

  

Circulariteit is voor NS een belangrijke pijler. Zo heeft NS in de eerste helft van 2020 een projectvoorstel 

ingediend bij EUROSPEC om kennis over circulair inkopen van rollend materieel (treinen) op Europees niveau te 

delen en te harmoniseren/opschalen. Daarnaast is circulariteit meegenomen als pijler in een aantal grote 

aanbestedingen (zoals circulair demonteren van treinen en de verwerking van afval van werkplaatsen en kantoren 

naar grondstoffen). Voor de aanbestedingen is de tool CircularIQ geselecteerd om circulariteit (en duurzaamheid) 

meetbaar te maken.  

3.8 Innovatie 

De uitdaging om duurzaam openbaar vervoer in Nederland bereikbaar, betaalbaar en aantrekkelijk te 

houden vraagt om innovatie. NS wil uitgroeien tot een “mobiliteitsbedrijf van wereldklasse”; de reis van de klant 

van deur tot deur regisseren, aansluitende mobiliteitsdiensten naadloos verbinden met een ondersteunend 

digitaal platform, onze internationale treindiensten uitbreiden met eenvoudige ticketing en een adaptieve 

organisatie creëren die flexibel planning en assets kan inzetten op snel veranderende omstandigheden. De 

noodzaak om wendbaar en flexibel te kunnen opereren, wordt bewezen door de coronacrisis.   

  

Onze manier van innoveren heeft tot doel snel en laagdrempelig proof-of-concepts te realiseren. Deze beproeven 

we in de praktijk of in onze simulatieomgevingen. Bij bewezen effectiviteit van de innovaties brengen wij deze zo 

snel mogelijk op grote schaal in de praktijk. Zo hebben wij in het eerste halfjaar van 2020 geëxperimenteerd met 

de zelfrijdende trein, waarbij we in kleine stapjes uiteindelijk succesvol een trein zelf hebben laten rijden tussen 

Zwolle en Lelystad. We beproeven en ontwikkelen geavanceerde algoritmes en AI-technieken, waarmee we 

ingewikkelde planningsproblemen oplossen. We zijn samen met ProRail een project gestart om met een 

wiskundig algoritme snel een aangepaste dienstregeling te kunnen maken voor werkzaamheden of bij een 

bijzondere situatie zoals de coronamaatregelen. Ook bouwen we algoritmes waarmee we treinen op de seconde 

nauwkeurig kunnen laten rijden. Hiermee maken we meer treinen op het bestaande spoor mogelijk en kunnen 

we energiezuinig rijden.  

 

Daarnaast innoveren we in de intermodale reis van de toekomst, door apps te ontwikkelen die een persoonlijke, 

digitale reisbegeleiding bieden. In het eerste half jaar van 2020 is samen met GVB, RET en HTM gewerkt aan de 

oprichting van een MaaS-platform waarin vervoermiddelen van verschillende mobiliteitsaanbieders kunnen 

worden gecombineerd. In onze NS-app zullen we die toegankelijk maken voor onze reizigers. De Autoriteit 

Consument & Markt (ACM) heeft begin juli groen licht gegeven voor de introductie van dit digitale platform. 

Tevens heeft de ACM groen licht gegeven aan NS en Pon om onder de vlag van Hely samen te werken om 

duurzaam deelvervoer voor meer gebruikers en op meer locaties beschikbaar te maken. De reisbegeleiding doen 

we steeds meer op basis van actuele (big-) data vanuit bijvoorbeeld de OV-chipkaart gegevens. Sinds juli maken 
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we met deze data prognoses voor iedere kalenderdag waar we dat eerder voor een gemiddelde weekdag deden. 

Hiermee kunnen we vraag en aanbod nog beter afstemmen. Ook maken we m.b.v. AI inzichtelijk waar het druk is 

in de trein en helpen we de reiziger een comfortabele plek te vinden. 

 

Nieuwe ontwikkelingen volgen, en daar kennis over opdoen, kan en wil NS niet alleen. Daarom werken we 

samen in co-creatie met diverse partners zoals technische universiteiten en start-ups. Zo participeren wij onder 

andere in de Hardt Hyperloop. 

3.9 Benchmark 

In 2019 voerde NS weer een internationale benchmark studie uit waarbij de prestaties en klantoordelen van NS 

zijn vergeleken met die van vergelijkbare Europese Spoorwegondernemingen; DSB (Denemarken), NMBS (België), 

SBB (Zwitserland), Greater Anglia en West Midlands Trains (Verenigd Koninkrijk).
9
 Deze vervoerders exploiteren 

ook middelgrote netwerken, die vrij druk bereden worden, waarbij de nadruk ligt op forensenvervoer. De 

benchmark is in afstemming met ProRail uitgevoerd om meer te leren over de prestaties die NS en ProRail samen 

leveren. Voor NS en ProRail maken deze benchmarks deel uit van verplichtingen uit de concessies 

(Vervoerconcessie art.26, Beheerconcessie art. 27). De benchmark vergelijkt de ontwikkeling van de prestaties en 

klantoordelen in de periode 2014 tot en met 2018. De internationale benchmark studie van 2020 is samen met 

de Midterm Review half juni 2020 naar het ministerie van IenW en naar de Tweede Kamer gestuurd. 

De benchmark laat zien dat NS in deze periode bovengemiddeld presteert als het gaat over de klantwaardering, 

punctualiteit en veiligheid voor reizigers. De klantwaardering heeft in deze benchmark periode een continue 

stijgende ontwikkeling laten zien van 11% t.o.v. de vorige benchmark. Daarmee stijgt het klantoordeel van NS 

harder dan bij enige andere vervoerder uit de vergelijkingsgroep en gaat NS van de vijfde plaats van de 

vergelijkingsgroep in 2015 naar de tweede plaats in 2018. Hierbij spelen de grote verbeteringen van de 

reizigerspunctualiteit, de instroom van nieuwe treinen en de verbouwing en renovatie van een aantal stations een 

grote rol. De punctualiteit is bovengemiddeld en de uitval van de treinen is rond het gemiddelde, terwijl het 

hoofdrailnet het drukst bereden spoorwegnet is uit de vergelijkingsgroep. Naast de hoge benutting van het 

spoor, realiseert NS in deze vergelijking ook de hoogste productiviteit van het materieel. NS is één van de 

koplopers op het gebied van duurzaamheid met de hoogste energie efficiency en een verwaarloosbare CO2 

uitstoot.  

 

 

  

                                                           

9
 Rijksoverheid (2020…), geraadpleegd op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/11/midterm-reviews-van-de-

concessies-van-ns-en-prorail-en-de-internationale-benchmark-ns-en-prorail  
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4 Prestatie-indicatoren 

De prestatie- en informatie indicatoren zoals vastgelegd in de vervoerconcessie zijn ontwikkeld en gecontracteerd 

op een normale bedrijfsvoering. De prestaties in het eerste halfjaar van 2020 zijn tot stand gebracht onder sterk 

van normaal afwijkende condities en de sturing was, mede op verzoek van de overheid, gericht op het uitvoeren 

van overheidsbeleid inzake het coronavirus en niet primair op de prestatie-indicatoren. In deze context is de KPI-

realisatie op onderdelen niet representatief voor de prestaties van NS. Ook kunnen enkele KPI’s als gevolg van de 

coronamaatregelen niet gemeten worden. De impact is per KPI verschillend en wordt hieronder nader toegelicht. 

 

Algemeen klantoordeel HRN en HSL  

In januari en februari scoorde het Algemeen klantoordeel op HRN en HSL beter dan in dezelfde periode vorig jaar. 

Op het HRN was ten opzichte van een jaar eerder het oordeel over de reinheid van het interieur van de treinen 

het sterkst gestegen. Op de HSL zijn de sterke verbetering van de oordelen over de reisinformatie en de stiptheid 

van de trein de belangrijkste oorzaken van de verbetering van het klantoordeel ten opzichte van een jaar eerder 

(toen de software-problemen van de TRAXX-locomotieven in januari en februari voor lage punctualiteit op de HSL 

zorgden). 

Vanaf 13 maart 2020 is het ophalen van gegevens stopgezet omdat NS het gezien de 1,5 meter maatregelen niet 

gepast achtte om enquêteurs door de trein te sturen. Hierdoor zijn er geen kwartaalcijfers beschikbaar voor het 

eerste halfjaar van 2020.  

Reizigerspunctualiteit 

 

HRN 

In januari en februari scoorde de reizigerspunctualiteit op het HRN goed. Januari kende mild winterweer, 

waardoor de prestaties voor januari goed waren. In februari werden de prestaties gedrukt door de stormen Ciara 

en Dennis. Door de getroffen coronamaatregelen is NS vanaf half maart 2020 een basisdienstregeling gaan 

rijden. Vanaf half maart laat de reizigerspunctualiteit relatief hoge scores zien. Immers, toen reden veel minder 

treinen waardoor eventuele vertragingen makkelijker konden worden ingelopen en er minder sprake was van 

vervolgvertraging. Omdat het aantal reizigers gedurende de basisdienstregeling minder dan 10% was van het 

normale aantal, zal de relatief hoge score zeer beperkte invloed hebben op het jaarcijfer van 2020. De jaarscore 

wordt immers bepaald door het gewogen gemiddelde van de maandscores (gewogen naar aantal reizigers). 

Figuur 1: Reizigerspunctualiteit 5 minuten HRN 
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Figuur 2: Reizigerspunctualiteit 15 minuten HRN 

HSL  

In januari en februari 2020 scoorde de Reizigerspunctualiteit HSL 5 minuten matig, door o.a. infrastructurele 

defecten bij Zuidweg waar een snelheidbeperking van kracht is geweest en een defect bij de Willemspoortunnel, 

waardoor spoorstaven en bevestigingsklemmen moesten worden vervangen. Tevens hebben we veel last gehad 

van stormen in februari. Hierdoor is er in deze maand een toename van het aantal uitgevallen treinen, 

treinvertraging en gemiste overstappen wat een negatief effect had op de reizigerspunctualiteit HSL 5 minuten.  

In de periode waarin als gevolg van corona met een aangepaste dienstregeling werd gereden geeft de KPI 

Reizigerspunctualiteit 5 minuten HSL een vertekend beeld. De KPI is gedefinieerd op basis van herkomst- en 

bestemmingstation: wanneer een rit niet over de HSL uitgevoerd kan worden wordt een alternatieve route (over 

het HRN) gegeven én meegerekend in de HSL KPI. Vanaf 21 maart was de basisdienstregeling van kracht waarin 

er geen binnenlands vervoer over de HSL plaatsvond. Vanaf 29 april is de dienstregeling op de HSL stapsgewijs 

opgeschaald, tot met ingang van 29 juni het binnenlands vervoer op de HSL weer volgens de reguliere 

dienstregeling reed. Dit betekent dat een groot deel van de reizen die in maart, april, mei en juni meetelden voor 

de KPI Reizigerspunctualiteit HSL geen gebruik maakten van de HSL-infrastructuur. Hierdoor zijn de cijfers voor 

het eerste halfjaar sterk vertekend. 

 

Figuur 3: Reizigerspunctualiteit 5 minuten HSL 

Kwaliteit van aansluitingen NS op andere vervoerders
10

 

In januari en februari scoorde deze KPI goed. De stormen in februari hadden wel een drukkende werking op de 

                                                           

10
 Er is geen vergelijking met 2016 beschikbaar in verband met een methode wijziging van deze prestatie indicator. 



   

  

NS Halfjaarverantwoording Vervoerconcessie 2020 17 

score in de betreffende maand. In de maanden dat de basisdienstregeling reed zijn de prestaties voor deze KPI 

goed geweest. Door de basisdienstregeling is het aantal meetellende treinen in de KPI met 40% afgenomen. De 

goede score in deze maanden heeft een beperkte invloed op het jaarcijfer. De score wordt immers bepaald door 

het gewogen gemiddelde van de maandscores, gewogen naar aantal aankomsten.  

 

Figuur 4: Kwaliteit van aansluitingen NS op andere vervoerders  

Zitplaatskans in de spits HRN en HSL 

De zitplaatskans in de spits HRN scoorde relatief goed in januari. In februari zorgden doordeweekse 

werkzaamheden in de spits voor beperkte zitplaatscapaciteit en voor extra reizigers op omreisroutes. Samen met 

een aantal grote verstoringen leidde dit tot een lagere zitplaatskans dan februari 2019. 

Halverwege maart stortte de vervoervraag in en het aantal reizigers is ook in het tweede kwartaal laag gebleven. 

NS heeft continu met overcapaciteit gereden om veilig vervoer voor vitale beroepen en de 1,5 meter maatregelen 

mogelijk te maken. Hierdoor scoort deze indicator hoog (100% sinds 16 maart). 

In januari en februari scoorde de Zitplaatskans in de spits HSL vergelijkbaar met begin 2019. Dankzij de 

capaciteitsuitbreidingen in 2019 is de hoge reizigersgroei aan het begin van het jaar goed opgevangen. De 

halfjaarscore van de HSL KPI Zitplaatskans in de spits heeft weinig betekenis, want ook deze scoort vanaf 16 

maart 100,0%. Bovendien reden er in de basisdienstregeling geen binnenlandse treinen over de HSL en reisden 

reizigers tussen Schiphol en Rotterdam en tussen Rotterdam en Breda met Sprinters via een andere route dan de 

HSL. In alle gevallen bleef de zitplaatskans 100%, omdat NS met ruime overcapaciteit reed t.b.v. veilig vervoer. 

Figuur 5: Zitplaatskans in de spits HRN 
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Figuur 6: Zitplaatskans in de spits HSL  

Top 10 drukke treinen  

Per 2020 is er een nieuwe Top 10 Drukke treinen met vooral veel routes rond Leiden. Vanwege die drukte zijn in 

de loop van 2019 veel treinen rond Leiden versterkt waardoor de score sterk verbetert. Minder vervoercapaciteit 

en verstoringen op deze routes tijdens werkzaamheden bij Leiden zorgden er voor dat de score van februari 

slechter was dan in 2019.  

Ook deze KPI is vanaf half maart beïnvloed door lage reizigersaantallen gecombineerd met bewust met 

overcapaciteit rijden om veilig vervoer voor vitale beroepen en de 1,5 meter maatregelen mogelijk te maken. De 

indicator scoort daardoor relatief zeer goed in het 1e half jaar 2020, maar dit heeft geen betekenis met 3,5 

maand weinig reizigers en scores van 0%. 

 

 
Figuur 7: Top 10 drukke treinen HRN 

Reisinformatie
11

 

In januari en februari scoorde Informatie bij ontregelingen in de trein en op het station goed. De score t/m 

februari was met 86% 1 procentpunt hoger dan in 2019. Vanaf 13 maart is het ophalen van de gegevens voor 

deze indicator gestaakt omdat NS het gezien de 1,5 meter maatregelen niet gepast acht om enquêteurs door de 

trein te sturen.  

 

De berekening van Reisinformatie treinketen kon gedurende het eerste half jaar van 2020 regulier uitgevoerd 

worden. De score weerspiegelt de kwaliteit van de reisinformatie met betrekking tot vertragingen en 

spoorwijzigingen. De voortschrijdend 12-maandscore van juni is 85,4%. De daling die in Q2 optreedt is te wijten 

                                                           

11
 Er is geen vergelijking met 2016 beschikbaar in verband met een methode wijziging van deze prestatie indicator. 
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aan het feit dat in de basisdienstregeling minder Intercity’s reden. Vertraging bij Intercity’s wordt doorgaans beter 

voorspeld dan bij Sprinters waar de stopstations kort op elkaar liggen. Het aandeel van de foute scores (te laat 

getoond of onjuiste hoeveelheid vertraging) weegt nu relatief zwaarder. 

Figuur 8: Reisinformatie treinketen 

Klantoordeel sociale veiligheid in de trein en op het station 

De sociale veiligheidsbeleving van klanten in de trein en op het station scoorde over januari en februari hoog met 

91,5%. Vanaf 13 maart is het ophalen van gegevens stopgezet omdat NS het gezien de 1,5 meter maatregelen 

niet gepast acht om enquêteurs door de trein te sturen. Hierdoor zijn er geen kwartaalcijfers beschikbaar voor het 

eerste halfjaar van 2020. 
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5 Programma’s 

5.1  Programma ETMET Rotterdam – Schiphol – Arnhem (ETMET ROSA) 

Dit programma is een samenwerking van ProRail en NS. 

Mijlpalen uit het Vervoerplan 2020 Toelichting halfjaarrapportage 

Afweging scope gemaakt in Middellange Termijn 

(MLT) Regie, inclusief naamswijziging 

  

In de Stuurgroep MLT is vastgesteld dat de 

verbetermaatregelen van toepassing zijn op Arnhem – 

Rotterdam – Schiphol – Leiden – Rotterdam. 

Naamswijziging naar ETMET RoSA. 

Pakket aan verbetermaatregelen geselecteerd en 

vastgesteld in Stuurgroep MLT.  

Samen met ProRail zijn de verbetermaatregelen per 

domein geïnventariseerd en afgestemd tot en met 

Raad van Bestuur NS. In Stuurgroep MLT is dit pakket 

vastgesteld. Het totaalpakket aan 

verbetermaatregelen zorgt naar verwachting voor het 

halen van de doelstelling van het verbeterprogramma. 

Realisatie en toetsing van verbetermaatregelen tot 

december 2021 

De vastgestelde verbetermaatregelen worden voor 

december 2021 gerealiseerd. Het ETMET RoSA 

kernteam met deelnemers vanuit ProRail en NS 

bewaken de voortgang en rapporteren aan het 

Directeuren Operationeel Overleg en indien relevant 

aan Stuurgroep MLT. De onderliggende 

projectplannen voor realisatie van de maatregelen zijn 

grotendeels opgesteld. Het maatregelenpakket gaat 

ook worden getoetst en indien nodig worden 

bijgesteld en/of aangevuld. 

  

 

5.2 STS-Verbeterprogramma 

Mijlpalen uit het Vervoerplan 2020 Toelichting halfjaarrapportage  

ORBIT:  

Seriematige inbouw ORBIT in de materieelseries VIRM, 

ICM, DDZ en SLT is in 2018 gestart. Bovendien heeft 

NS SGM toegevoegd aan deze scope. De inbouw is 

afgerond in 2018 (VIRM, ICM, DDZ, SGM) en 2019 

(SLT). In 2020 werkt NS aan de inbouw van ORBIT in 

de materieelseries FFF en SNG. 

Door de coronamaatregelen is het risicoprofiel 

toegenomen en ontstaat druk op de planning voor 

inbouw van ORBIT in de materieelseries FFF en SNG. 

NS richt zich op realisatie in 2020. 

Verzwaard remcriterium: 

NS heeft in 2017 het principebesluit genomen om het 

remcriterium (het technisch afdwingen van sterkere 

remming bij het naderen van een rood sein) van het 

IC-materieel te verzwaren, te beginnen met het VIRM-

materieel. In 2018 zijn we gestart met het 

voorbereiden van het verzwaren van het remcriterium 

in de materieelserie VIRM (projectvoorbereiding, 

engineering). Dit loopt door in 2020 en 2021. 

De ombouw van het VIRM-materieel naar een 

zwaarder remcriterium vindt momenteel plaats en 

verloopt conform planning. NS werkt aan het principe 

besluit om het remcriterium van SNG en SLT te 

verzwaren (een randvoorwaarde is dat de effecten op 

o.a. de dienstregeling acceptabel zijn). Deze 

besluitvorming verloopt conform planning. 
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5.3 Verbeterprogramma HSL-Zuid 

Mijlpalen uit Vervoerplan 2020 Toelichting halfjaarrapportage 

Het Verbeterprogramma stuurt op het realiseren van 

maatregelen uit een dynamisch maatregelenpakket. 

Dit bestaat uit een aantal continue maatregelen 

(denk aan verbeteren van processen), 

maatregelen die onderhanden zijn, reeds 

gerealiseerde maatregelen en maatregelen die 

gedurende de duur van het Verbeterprogramma 

HSL-Zuid aan dit overzicht worden toegevoegd naar 

aanleiding van de actualiteiten. Eventuele 

wijzigingen aan het maatregelenpakket accorderen 

we in de Stuurgroep HSL‑Zuid, voorgezeten door 

het ministerie van IenW.  

Het Verbeterprogramma HSL-Zuid focust zich, samen 

met de gehele keten van ProRail, op het verbeteren van 

de binnenlandse prestaties van treindiensten op de HSL-

Zuid corridor.   

 

Per 15 december 2019 kent het Verbeterprogramma 

HSL-Zuid binnen NS een vernieuwde governance, die tot 

doel heeft het continu verbeteren van de prestaties op 

de HSL in de lijnorganisatie te borgen voor duurzaam 

resultaat. De essentie is dat de rol van de 

programmamanager HSL behouden blijft in de vorm van 

de ‘HSL-integrator’. In de eerste 6 maanden van 2020 

zien we dat de verankering van de operationele sturing 

in de Producttafel HSL binnenland/IC Brussel en 

procestafel goed werkt, waarbij de LIMPOB structuur 

behouden is gebleven (Logistiek, Infra, Materieel, 

Personeel, Organisatie en Bijsturing). Daarmee is er 

vertrouwen dat er met een zelfde focus voor de HSL 

gestuurd wordt op continue verbetering, maar nu 

integraal met aanverwante processen op het HRN.  

 

In februari zijn de interne operationele 

prestatiedoelstellingen voor 2020 vastgesteld. Naar 

aanleiding hiervan zijn de eerste gesprekken in 

Regionale Ketenoverleggen en op Verkeersleiding 

posten geweest.  
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Overzicht Prestatie- en informatie-indicatoren  

Halfjaarrapport 2020 

 

 

 

Prestatiegebied Prestatie-indicator
Bodem- 

waarde

Realisatie 

t/m 

half jaar 

2020

Realisatie 

t/m 

half jaar 

2019

Algemeen Algemeen klantoordeel* 74%  - 88%

Algemeen klantoordeel HSL-Zuid diensten* 68%  - 86%

Deur-tot-deur reis Kwaliteit van aansluitingen NS op andere vervoerders 94,0% 97,0% 96,4%

Reisinformatie treinketen 81,4% 85,2% 85,2%

Reisgemak Zitplaatskans in de spits HRN 94,3% 95,7% 95,0%

Zitplaatskans in de spits HSL 91,2% 97,0% 96,9%

Top 10 drukke treinen HRN 4,9% 2,1% 2,3%

Reisinformatie Informatie bij ontregelingen in de trein en op het station* 75,0%  - 83,5%

Veiligheid Klantoordeel sociale veiligheid* 81%  - 90%

Betrouwbaarheid Reizigerspunctualiteit 5 minuten HRN 88,9% 92,8% 92,9%

Reizigerspunctualiteit 15 minuten HRN 96,7% 97,7% 97,8%

Reizigerspunctualiteit 5 minuten HSL 82,1% 82,4% 82,6%

Prestatiegebied Informatie-items Realisatie 

t/m 

half jaar 

2020

Realisatie 

t/m 

half jaar 

2019

Algemeen Binnen tijdsnorm opgenomen telefoongesprekken 43,9% 58,0%

Binnen tijdsnorm beantwoorde brieven 74,6% 57,9%

Waardering klant voor dienstverlening Klantenservice 84% 76%

Klantoordeel aanspreekbaarheid personeel in de trein*  - 86%

Klantoordeel vriendelijkheid personeel in de trein*  - 93%

Klantoordeel hulpvaardigheid personeel op het station*  - 85%

Klantoordeel vriendelijkheid personeel op het station*  - 87%

Klantoordeel aanspreekbaarheid personeel op het station*  - 88%

Klantoordeel afhandeling klachten*  - 66%

Deur-tot-deur reis Klantoordeel deur tot deur reis*  - 84%

Gemiddelde ervaren reistijd 56,8*** 57,0

Reisgemak Klantoordeel vervoercapaciteit in de spits*  - 71%

Bezettingsgraad spits*  - 40,4%**

Schone treinen*  - 79%

Klantoordeel reinheid interieur treinen*  - 69%

Klantoordeel reinheid stations*  - 80%

Klantoordeel over het gebruik van de OV Chipkaart*  - 92%

Reisinformatie Klantoordeel reisinformatie bij nul tot 15 minuten vertraging*  - 92%

Klantoordeel reisinformatie bij meer dan 15 minuten vertraging*  - 34%

Leveringsgraad busvervoer bij buitendienststellingen 100% 99%

Leveringsgraad busvervoer bij calamiteiten in het dal 76% 70%

Leveringsgraad busvervoer bij calamiteiten in de spits 84% 81%

Veiligheid Trefkans conducteur*  - 67,3%

Aantal STS-passages hoofdrailnet 15 36

Betrouwbaarheid Klantoordeel op tijd rijden*  - 85%

Aankomstpunctualiteit 3 minuten 93,7% 92,5%

Aankomstpunctualiteit 5 minuten 96,8% 96,1%

Reizigerspunctualiteit 15 minuten HSL 93,4% 93,4%

Aankomstpunctualiteit HSL-Zuid diensten toerekenbaar aan NS 98,5% 97,5%

Aankomstpunctualiteit HSL-Zuid diensten 88,3% 85,7%

Uitgevallen treinen HSL-Zuid diensten toerekenbaar aan NS 2,0% 3,3%

Uitgevallen treinen HSL-Zuid diensten 6,9% 6,6%

Gereden treinen 97,7% 97,3%

Overslaan stations 0,02% 0,02%

Gerealiseerde aansluitingen 93,3% 91,9%

Aantal verstoringen veroorzaakt door NS 86 73

Duurzaamheid Energie per rkm's (Wh/rkm) 127,1 71,6**

CO2 per rkm's (gram per rkm) 0 0

* Als gevolg van de coronamaatregelen zijn voor een aantal prestatie- en informatie indicatoren geen halfjaarcijfers beschikbaar. 

** Het 2019 cijfer is vanwege een wijziging in de methode om de reizigerskilometers voor de studenten OV-kaart (SOV Vrij) te berekenen aangepast. 

*** Het informatie-item gemiddelde ervaren reistijd wordt volgens definitie berekend op basis van de geplande dienstregeling. Dit cijfer wordt niet 

beïnvloed door de aanpassingen in de dienstregeling als gevolg van corona. 

 



Van de halfjaarrapportage van ProRail is deel A meegestuurd. Deel B bevat financiële gegevens over 
de eerste helft van 2020 en gegevens over MIRT-projecten. Financiële informatie wordt, na een 
verwerkingsslag om aan te sluiten op de begroting, aangeboden in de zogenaamde spoorbijlage bij 
het Jaarverslag Infrastructuurfonds 2020. Dit is in lijn met het advies van de commissie-Kuiken uit 
2012 om geen verschillende cijfers meer aan de Kamer te sturen. Ontwikkelingen bij MIRT projecten 
worden gepresenteerd in het MIRT overzicht dat jaarlijks gelijktijdig met de ontwerpbegroting  
verschijnt.



ProRail halfjaarrapportage 2020
deel A/B

Datum : 31 augustus 2020

Kenmerk : VT20160142-1167882800-1020

Status : definitief

Eigenaar : ExCo

achttien wissels voor station Den Haag Centraal vervangen
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1. Algemeen beeld (1/3)

❑ Terugblik prestaties en vooruitblik tweede halfjaar
• ProRail heeft een druk eerste halfjaar achter de rug. Tijdens corona is het 

spoorsysteem, als cruciale infrastructuur, robuust blijven draaien. We zijn trots 
op de wendbaarheid van onze medewerkers in deze onzekere tijd. 

• In het eerste halfjaar hadden we een lagere beschikbaarheid en lagere 
kwaliteit van onze dienstverlening aan goederenvervoerders. We hebben 
diverse maatregelen getroffen en veel aandacht besteed aan transparantie in 
de communicatie met de stakeholders over de actualiteit en voortgang op het 
plan van aanpak infra en processen op orde in het Rotterdams havengebied. 

• In het najaar speelt een aantal voor ProRail belangrijke onderwerpen: de 
impact van corona op de mobiliteitsontwikkeling op korte en lange termijn, de 
omvorming tot zbo, de implementatie van ‘Samenspel voor meer treinen’ en 
daarnaast het verder verhelpen van de operationele issues in het Rotterdams 
havengebied.

❑ Impact corona beheerst
• We zijn tijdens de coronacrisis geslaagd in het voortzetten van het werk binnen 

de lopende projectenportefeuille. Verder hebben we de handelingskaders en 
afstandsmaatregelen die in heel Nederland van kracht zijn, vertaald naar 
operationele handvatten voor de tracéteams en procesaannemers. Voorlopig 
hebben we de impact op de dagelijkse uitvoering onder controle.

• In het eerste halfjaar scoorden de KPI’s goed. Het aantal treinkilometers was in 
april met 8,1 mln laag, maar is nu weer op het oude niveau (12,9 mln in juni). 
Het aantal reizigers ligt met 8,3 mln in juni nog aanzienlijk onder het niveau 
van vóór corona, dat maandelijks tussen de 20 en 30 mln bedroeg. 

• We hebben samen met vervoerders en NS Stations gezorgd voor passende en 
gedragen maatregelen op stations. 

• We namen binnen onze mogelijkheden maatregelen om vervoerders tegemoet 
te komen met betalingsregelingen gezien hun teruglopende opbrengsten.

• Bij ProRail zien we vooral financiële impact door lagere gebruiksvergoeding.

❑ Omvorming zbo in voorbereiding / geadviseerd over marktordening
• De voorbereidingen voor implementatie van de omvorming tot zbo zijn in volle 

gang. De staatssecretaris besloot toe te gaan werken naar inwerkingtreding 

per 1 juli 2021 (in plaats van 1 januari 2021) door druk op het tijdspad van het 
wetgevingstraject mede door omstandigheden gerelateerd aan de 
coronacrisis. ProRail brengt samen met IenW in kaart of en hoe een overgang 
halverwege een boekjaar zorgvuldig en beheerst kan worden vormgegeven.

• ProRail heeft input geleverd aan IenW voor onderzoeken die zijn gedaan in het 
kader van de integrale besluitvorming over de marktordening op het spoor na 
2024. Wij hebben onze input in Q2 gedeeld met NS en regionale vervoerders.

❑ Projectenportefeuille beheerst en realisatie diverse mijlpalen
• We hebben de problematiek m.b.t. PFAS en stikstof onder controle door 

genomen maatregelen. We houden continu de projectenlijst bij waarin is 
opgenomen welke projecten risico’s lopen en/of zijn geraakt. 

• Schipholtunnel en Willemsspoortunnel: we hebben werkzaamheden versneld 
uitgevoerd nu sprake was van minimale impact voor reizigers tijdens de 
tijdelijke uitgedunde dienstregeling.

• We hebben grote buitendienststellingen succesvol afgerond waaronder voor 
de Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden. We hebben nieuwe buiten-
dienststellingen voorbereid voor de zomer, zoals de 38-daagse buitendienst-
stelling bij Geldermalsen en Tricht in juli en augustus en realisatie spoor-
onderdoorgang bij Amstelstation in juli om twee woonwijken te verbinden.

• Spoorvernieuwing Zevenaar – Didam – Wehl is afgerond waarmee de 
Achterhoek en de Liemers beter bereikbaar zijn.

• Realisatie extra opstelcapaciteit op diverse locaties (o.a. Enschede, Zwolle) en 
zicht op extra opstelcapaciteit (o.a. Emmen, Lelystad, Den Haag Binckhorst). 

• Doorbraak in PGO: De rechter besliste dat ProRail de gunning van het laatste 
PGO-gebied Neerlands Midden aan de aannemer Asset Rail kan doorzetten. 
We ronden daarmee per 1 november a.s. de landelijke uitrol van PGO af.

• Overige mijlpalen: vernieuwde stations Rotterdam Alexander, Amsterdam RAI 
en stationsgebied Driebergen-Zeist, opening emplacement Gekkengraaf in 
Venlo, realisatie spoorstaven westelijk hefdeel Botlekbrug, station Zandvoort 
klaar voor zomerdienstregeling, oplevering opstelterrein Groningen De Vork en 
opening station Waddinxveen Noord.
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1. Algemeen beeld (2/3)

❑ Operationele prestaties: goede scores op KPI’s
• De KPI’s scoren tot en met juni goed. Door de gevolgen van corona zitten de 

treinaantallen nog niet op het oude niveau. We geven voor een aantal 
indicatoren een eerste jaarprognose af. Deze zijn gelijk of beter dan in 2019. 
Voor de indicatoren rondom reizigerspunctualiteit (HRN en HSL) zijn de 
ontwikkelingen nog te onzeker om hier een jaarprognose voor te bepalen. De 
reizigersaantallen nemen weliswaar toe, maar liggen nog altijd ver onder het 
niveau van vóór corona. 

• Tijdens de uitgedunde dienstregeling waren de prestaties niet vergelijkbaar 
met eerdere jaren. Er vonden minder storingen plaats en storingen hadden 
minder invloed op de dienstregeling doordat er minder treinen reden. De lage 
reizigersaantallen tot en met juli leiden nog altijd tot betere prestaties, omdat 
er geen negatief effect van reizigersdrukte optreedt. Deze prestaties geven 
geen indicatie voor de toekomst.

❑ Veiligheid: teruggezakt op de veiligheidsladder
• Op 22 mei jl. vond een tragisch ongeluk plaats bij Hooghalen in Drenthe 

waarbij een sprinter van NS op een aanhanger van een landbouwvoertuig  
botste. Tot ons verdriet is de machinist hierbij om het leven gekomen. 

• We hebben met het NABO-programma inmiddels 50 NABO’s aangepakt. Het 
blijft ons streven om de resterende 130 openbare en openbaar toegankelijke 
NABO’s uiterlijk eind 2023 aangepakt te hebben.

• We zijn teruggezakt op de veiligheidsladder van trede 4 naar trede 3, zo is uit 
de externe audit gebleken. Veiligheid moet breder en meer inhoudelijk op de 
agenda komen te staan. We formuleren een veiligheidsstrategie die past in 
onze strategie Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt, zodat ProRail zich op dit 
vlak verder ontwikkelt en we op een stevige trede 4 uitkomen.

• ProRail ontving op 2 juli 2020 van ILT een Last onder Dwangsom (LOD) over 
de beheersing van de veilige berijdbaarheid en het veilig werken op Kijfhoek. 
Aanleiding is overdracht van onderhoudstaken naar een nieuwe aannemer. 
De LOD bevat drie lasten: (1) zicht op de staat van de infrastructuur en in het 
bijzonder de overschrijdingen van normwaarden, (2) risicobeheersing bij 
wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de veiligheid en (3) toepassen 
spelregelkader en veiligheidsregels die zijn opgesteld voor Kijfhoek binnen 

het Verscherpt Toezicht. We hebben maatregelen getroffen (een 
verbetertraject gestart, actualisatie van het onderhoudscontract en een plan 
van aanpak voor het verhogen van de kwaliteit van de spoorinfrastructuur). 
We moeten met de aannemers de komende jaren extra inspanningen leveren 
om de situatie rondom het emplacement Kijfhoek op orde te brengen. 

• ProRail heeft een verbeterplan Veiligheid opgesteld naar aanleiding van een 
inventarisatie van de risico’s in het domein Baan en Kunstwerken. Doel is om 
het fundament onder onze veiligheidsprocessen te verbeteren.

❑ Duurzaamheid: CO2-reductie op koers
• We liggen op koers met onze ambitie om de CO2-uitstoot te verlagen. Op 

basis van voorlopige cijfers voor 2019 (10,1 kton) verwachten we uit te 
komen rond de 10 kiloton CO2 (ons intern doel voor 2020), een daling van ca. 
20% t.o.v. 2018 (12,2 kton).

• ProRail heeft voor de vierde keer op rij het ‘Good Procurement Practice’ 
certificaat gekregen. Dit bevestigt dat onze aanpak, ons aanbestedingsproces 
en de uitvoering van aanbestedingen maatschappelijk verantwoord is. ProRail 
stimuleert bij aanbestedingen duurzaam materiaalgebruik en hergebruik van 
vrijkomende spoorse materialen.

❑ ProRail hoort qua prestaties tot de Europese top
• We hebben in het eerste kwartaal de internationale benchmark over 2015-

2018 opgeleverd. Conclusie: We leveren goede prestaties op het Nederlandse 
spoor samen met onze partners en we zijn verbeterd t.o.v. 2015. We behoren 
op de belangrijkste prestatiegebieden tot de Europese top. 

• ProRail scoort ook goed in de internationale PRIME¹ benchmark (vergelijking 
van de prestaties van Europese spoorbeheerders over de periode 2012-
2018), met name op spoorveiligheid en reizigerspunctualiteit. Uit de PRIME-
benchmark blijkt dat zowel reizigers- als goederenvervoer over het 
Nederlandse spoor in de periode 2015-2018 harder gegroeid is dan in de 
meeste landen van de vergelijkingsgroep. Bovendien wordt het Nederlandse 
spoor het meest intensief gebruikt. In geen enkel ander land van de 
vergelijkingsgroep rijden zoveel treinen per spoorkilometer als in Nederland. 

1 PRIME: Platform of Rail Infrastructure Managers in Europe
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1. Algemeen beeld (3/3)

❑ Mobiliteitsontwikkeling lange en middellange termijn (MLT)
• ProRail onderzocht wat de impact is van corona op de investeringsbehoefte 

voor de komende jaren op basis van drie dimensies: (1) netwerkontwikkeling, 
(2) reisgedrag en (3) reizigersvervoersvraag trein. Dit heeft geleid tot een 
aantal scenario’s. 

• Door corona lagen de gesprekken over het “Wopke-Wiebes-groeifonds” 
tijdelijk stil. Het Rijk zet in op maatregelen voor economisch herstel voor de 
korte termijn en start gesprekken over de investeringsagenda weer op. 

• In Q2 hebben we onze hoofdboodschap voor Mobiliteitsontwikkeling met 
een aantal stakeholders gedeeld. Dit pakken we komende periode verder op. 

• ProRail heeft de MLT tot en met 2026 uitgewerkt met de productstappen van 
de vervoerders. We voeren een aantal planstudies uit om de productstappen 
voor de komende jaren mogelijk te maken (op het gebied van o.a. 
energievoorziening, perronverlengingen en aanleggen van extra wissels).

• We starten de komende maanden in overleg met IenW een aantal nieuwe 
planstudies om aanvullende productstappen te kunnen realiseren.

❑ Toekomstbestendig Werken Aan het Spoor (TWAS)
• ProRail heeft in Q2 een marktconsultatie van het Masterplan 2022-2026 

gehouden, waarin wij met de markt deelden welk werk er de komende jaren  
op ons afkomt en welke risico’s en onzekerheden dat met zich meebrengt.

❑ Stakeholders: reputatie weer gestegen 
• ProRail adviseert bij de herziening van het besluit Capaciteitsverdeling over 

zowel het gewenste effect van het te nemen besluit als de meest effectieve 
manier om dit effect te bewerkstelligen.

• Onze reputatie onder treinreizigers is voortschrijdend 72 op een schaal van
100. Dat is het hoogste niveau ooit. We zien dat de lijn van onze 
reputatiemeting gelijk blijft in het tweede kwartaal van 2020. We scoren in 
alle categorieën bovengemiddeld. Om het reputatieniveau vast te houden of 
te verbeteren, richten we ons op het vasthouden van onze goede 
operationele prestaties en focussen we op een aantal aanjagers die veel 
impact hebben op onze reputatie, zoals een veilige spooromgeving en 
stations en zorgen voor een vlot herstel bij problemen met het spoor. In onze 
communicatie over andere onderwerpen geven we ook aan wat we doen aan 

mobiliteitsgroei, duurzaamheid, goederenvervoer en innovatie. Tegelijkertijd 
beseffen we dat onze reputatie bij goederenvervoerders moet verbeteren.

❑ ICT: goede voortgang in grote projecten
• We ronden deze zomer de bouw van het netwerk Fides af. Dit netwerk 

vervangt bijna volledig het ‘zenuwstelsel’ van ProRail, waarvan alle spoorse 
toepassingen, zoals tunnels en bruggen, afhankelijk zijn. 

• De nieuwe release van Donna is live met conflictsignalering op sectieniveau. 
We kunnen hiermee de ruimte op het Nederlandse spoor beter verdelen.

• We hebben vooruitgang geboekt in het gebruiken van dezelfde data in de 
hele keten en zetten stappen in de verdere digitalisering van ProRail. Zo 
ontwikkelden we nieuwe modellen waarmee we onderhoud en vervangingen 
beter kunnen plannen.

❑ Beheerconcessie: twee goede rapporten
• AEF heeft de evaluatie van de uitvoering van de beheerconcessie (midterm 

review) afgerond. Conclusie is dat ProRail – op enkele aandachtspunten na –
adequate invulling heeft gegeven aan de verplichtingen in de concessie. 

• PwC en Rebel hebben de audit op de financiële meerjarenreeksen medio mei 
afgerond. De auditors concluderen dat de reeksen op een logische wijze tot 
stand zijn gekomen en de omvang van de reeksen realistisch is. Wel zijn er 
verbeteringen mogelijk in de uitvoering. We verwerken de in de audit 
voorgestelde correcties in de subsidieaanvraag 2021. De staatssecretaris 
heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rondom de 
uitdagingen ten aanzien van de instandhouding van de rijksinfrastructuur 
inclusief de uitkomsten van de audit. 

• ProRail voorziet in de periode 2022-2025 en de jaren daarna een stijging van 
de productie voor zowel Functiehandhaving als Functiewijziging. We werken 
het maakbaarheidsvraagstuk (capaciteit markt, interne capaciteit die nu al 
onder druk staat en ruimte op het spoor) de komende maanden nader uit 
o.a. via de Ontwikkeltafel van ProRail en het Masterplanproces. 
Maakbaarheid van de functiehandhavingsportefeuille voor 2022-2025 is 
onderdeel van de subsidieaanvraag 2021 (met doorkijk voor 2022-2035).
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2.1 ProRail Verbindt – Meer mobiliteit (1/2)

Algemeen: capaciteit op peil, beschikbaarheid goederen aandachtspunt
Sinds 2019 hebben we te maken met situaties waarbij essentiële delen van de 
infrastructuur in het havengebied Rotterdam langdurig niet beschikbaar waren 
voor de aan- en afvoer naar terminals. We pakken de knelpunten actief aan.

❑ Dienstregeling 2020-2021: ontwerp opgeleverd
ProRail heeft begin juli de ontwerpdienstregeling conform planning opgeleverd. 
We kunnen de aanvragen van vervoerders grotendeels honoreren. We maken het 
rijden van de gewenste NightJet Amsterdam-Wenen mogelijk. Het grootste punt 
van discussie is de verdeling van de beperkte capaciteit op de Waalhaven en 
Kijfhoek. Hier zit actie op vanuit het verdeelproces.

❑ Goederenvervoer: nog veel aandachtspunten
Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer
We hebben in Q2 met de sector een Marktvisie Spoorgoederen opgeleverd met 
daarin de voorziene groei van het spoorgoederenvervoer voor 2040 inclusief de 
benodigde maatregelen om deze groei mogelijk te maken. Een belangrijke 
voorwaarde daarvoor is de aanleg van een noordtak van de Betuweroute die ook 
meer capaciteit voor reizigersvervoer in de Randstad mogelijk maakt.

Kijfhoek
• Naar aanleiding van overdracht van onderhoudstaken naar een nieuwe 

aannemer ontvingen we van ILT een Last onder Dwangsom (LOD) over de 
beheersing van de veilige berijdbaarheid en het veilig werken op Kijfhoek. Zie 
hoofdstuk 1 Veiligheid voor meer informatie.

• Herstel wissels en remmen Kijfhoek: In mei hebben we na metingen 
afwijkingen aan wissels op Kijfhoek (met grote logistieke impact op het 
treinproces) en gebreken aan de hoofdrailremmen en groepsremmen 
geconstateerd. We hebben hierover intensief contact met de sector via een 
speciaal ingericht crisismanagementteam goederen. We betrokken alle 
relevante partijen bij de maatregelen om de wissels op Kijfhoek zo snel 
mogelijk te herstellen. Alle wissels zijn inmiddels hersteld. We hebben de 
gebreken aan de hoofdrailremmen en groepsremmen tijdelijk hersteld en we 
monitoren deze dagelijks tot aan het definitief herstel.

Infraknelpunten
• ProRail heeft de meest acute risico-infralocaties op de gedefinieerde ‘golden 

routes’ eind 2019 opgelost. We hebben buitenopnames verricht op alle 
stamlijnen en op alle sporen op emplacementen die op hout liggen. ProRail 
heeft hiermee de extra vervangingsscope voor de komende 10 jaar in beeld en 
gedeeld met goederenvervoerders en het Havenbedrijf Rotterdam. We pakken 
deze punten op beheerste wijze aan om ongeplande hinder te voorkomen.

• We bespreken continu de voortgang op de aanpak Infra en Processen Zee –
Zevenaar met vervoerders, RailGood, Havenbedrijf Rotterdam en IenW.

• ProRail heeft Crisislab gevraagd onderzoek te doen naar de aanpak 
problematiek Rotterdams havengebied door ProRail. We verwachten de 
onderzoeksresultaten in de tweede helft van dit jaar.

Procesoptimalisatie Spoorgoederenvervoer (POS)
• Doel: Verbeteren van operationele processen op en efficiëntere benutting van 

het emplacement Waalhaven samen met Rail Service Center Rotterdam. 
• IenW financiert de eerste 2 jaar van het 4-jarige project. 
• Naast voortzetting van procesoptimalisatie op emplacement Waalhaven 

treffen we voorbereidingen voor uitrol naar de volgende emplacementen: 
Maasvlakte, Botlek, haven Amsterdam.

Goederentreinen van 740 meter
ProRail heeft met DB Netze afspraken gemaakt voor de dienstregeling 2020 en 
2021 n.a.v. de proef met 740 meter treinen. In de huidige dienstregeling kunnen 
alle verdeelde treinen vanuit de jaardienstverdeling blijven rijden, ook de 740 
meter treinen vanuit de proef. Vanaf Q1 is de maximale lengte voor treinen via 
Venlo verhoogd van 650 naar 690 meter. We hebben hiermee de discussie 
opgelost over de om te leiden Emmerich-treinen. Langer dan 690 meter is niet 
meer toegestaan. ProRail blijft met DB Netze in gesprek om treinen met een 
lengte van 740 meter over de grens bij Venlo toe te staan.
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2.1 ProRail Verbindt – Meer mobiliteit (2/2)

Zand buitencontour Maasvlakte
• We hebben op de buitencontour Maasvlakte te maken gehad met 

verstoringen door ophoping van zand door de bedrijfsontwikkeling op de 
Maasvlakte 2. We hebben maatregelen getroffen, zoals het afsluiten van een 
raamcontract “preventief opruimen zand”. ProRail en het Havenbedrijf 
verkennen structurele oplossingen.

• We zijn gestart met het vervangen van het huidige treinbeveiligingssysteem 
door een minder storingsgevoelig systeem om detectiestoringen op de 
buitencontour Maasvlakte terug te dringen. Geplande uitvoering is in 2022.

❑ Hoogfrequent rijden: PHS
Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) heeft sinds 6 februari 2018 
de status “groot project”. Twee keer per jaar (1 oktober en 1 april) stelt IenW 
een voortgangsrapportage op over PHS. Op 22 april 2020 heeft de 
staatssecretaris de tweede voortgangsrapportage (VGR 2019-2) aangeboden 
aan de Tweede Kamer. Vanaf 1 januari 2020 maakt IenW gebruik van de door 
ProRail opgestelde halfjaarlijkse rapportages (2020 e.v.).

❑ Toekomstbestendig Werken Aan het Spoor (TWAS)
Voor meer informatie over het programma TWAS zie bijlage 1 onderdeel D.

Masterplan
• We hebben het Masterplan 2022-2026 opgeleverd en overgedragen aan de 

staande organisatie om in uitvoering te nemen. In dit Masterplan kijken we 
zeven jaar vooruit voor wat betreft het integraal plannen van 
productstappen en werkzaamheden aan het spoor.

• We hebben op 4 maart 2020 een marktconsultatie van het Masterplan 2022-
2026 gehouden, waarin wij met de markt deelden wat er de komende jaren 
aan werk op ons afkomt en welke risico’s en onzekerheden dat met zich 
meebrengt.

Optimalisatietooling
• We hebben de voorbereidingen afgerond om voor jaardienst 2022 met de 

TWAS TVP2-optimalisatie tooling de programmering van TVP’s (en daarmee 
de werkzaamheden) te verbeteren. 

• De komende maanden laten we de TVP-tooling schaduwdraaien naast het 
huidige proces, zodat we samen met de sector tot betere 
optimalisatieresultaten kunnen komen.

• ProRail heeft de besluitvorming over de haalbaarheid van fase 2 (werkpakket 
optimalisatie) uitgesteld tot eind 2020, omdat nog onduidelijk is of data die 
daarvoor noodzakelijk is in voldoende mate beschikbaar en betrouwbaar is.

❑ Behandelen en opstellen (B&O)
• We hebben in het eerste halfjaar 2020 fysieke capaciteit voor het plaatsen 

van bakeenheden (wagons) opgeleverd op o.a. Enschede, Zwolle RGS en we 
hebben procesmaatregelen voor operationele besparingen voor vervoerders 
ingevoerd, zoals verbetering van de planning en betere afstemming in de 
logistieke keten. We leveren voor de rest van het jaar 2020 en verder nog 
extra opstelcapaciteit op verschillende locaties (o.a. Emmen, Lelystad, Den 
Haag Binckhorst en Zwolle). De realisatie van deze capaciteit stelt ProRail in 
staat te voldoen aan een groeiende vervoersvraag. Daarnaast nemen we in 
het kader van optimalisatie B&O-capaciteit securitymaatregelen.

• We hebben nieuwe softwaretooling in gebruik genomen voor 
capaciteitsanalyse behandelen en opstellen op emplacementen.

❑ Systeemkeuze Tractie Energie Voorziening (STEV)
Het programma STEV is gestart met het vervolgonderzoek. Samen met het 
ministerie van IenW en personen- en goederenvervoerders onderzoeken we 
welk tractie-energievoorziening alternatief het beste past rekening houdende 
met behoefte aan spoorcapaciteit op de langere termijn.

❑ European Rail Traffic Management System (ERTMS)
Naar aanleiding van het advies van het Bureau ICT-Toetsing (BIT) zijn 
maatregelen geformuleerd. Deze maatregelen zijn getoetst door twee externe 
bureaus (ADSE en FOX-IT). Beide bureaus zien geen belemmeringen tot 
overgang naar de inschrijvingsfase van de aanbesteding, maar hebben wel 
aanbevelingen meegegeven die we gedurende het programma oppakken.

2 TVP: TreinVrije Periode
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2.2 ProRail Verbetert: beheerplan prestatie-indicatoren (1/2) 

Toelichting:
In afwachting van de consultatie van de 
bodem- en streefwaarden 2020 door IenW 
gelden nu nog de bodem- en streefwaarden 
van 2019 voor 2020.

realisatie 2020          realisatie 2019          prognose          streefwaarde 2019         (inclusief weergegeven getallen) bodemwaarde 2019
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2.2 ProRail Verbetert: beheerplan prestatie-indicatoren (2/2) 

❑ Reizigerspunctualiteit algemeen: goede scores
De punctualiteitsscores HRN zijn tot en met juni nagenoeg gelijk aan 2019 en 
scoren hoog. In januari en februari werden de kpi’s negatief beïnvloed door een 
hoog aantal storingen, grotendeels door een defect spoor in de 
Willemsspoortunnel en verschillende overige oorzaken zoals stormen en 
aanrijdingen met personen. Het is moeilijk in te schatten wat de prestaties voor 
de rest voor 2020 zullen zijn. De reizigersaantallen nemen weliswaar toe, maar 
zijn nog altijd aanzienlijk lager dan voor corona. Ook zien we op dit moment 
(nog) geen effect van het afstand houden op de halteertijden (deze zijn niet 
toegenomen). Met de opgeschaalde dienstregeling per 1 juni jl. zien we wel 
vaker dat wordt gekozen voor het opheffen van treinen in bijsturingssituaties. 
Het aandeel van uitval in de reizigersvertraging is in juni verdubbeld ten opzichte 
van mei, maar met 1,5% is het uitvalpercentage laag.

We concluderen samen met NS dat het op dit moment niet mogelijk is om
jaarprognoses voor de verschillende vormen van Reizigerspunctualiteit te
geven. We verwachten op zijn vroegst begin september 2020 een voorzichtige 
eerste jaarprognose te kunnen geven, omdat we tenminste drie maanden 
realisatiegegevens nodig hebben om een eventuele trend te kunnen afleiden. 

❑ HSL boven de bodemwaarde
De reizigerspunctualiteit (RPUN) HSL is tot en met juni 82,4% en hoger dan de 
bodemwaarde. In deze score zit ook de impact van corona, waarbij sprake was 
van een zeer beperkt vervoersaanbod over de HSL. Aandachtspunten hierbij zijn:
• De gerealiseerde prestaties begin 2020 tot en met de eerste helft van maart 

tellen zwaarder mee in het YTD-cijfer (year-to-date, vanaf januari tot en met 
nu, juni) dan de prestaties van latere maanden, omdat de indicator 
reizigerspunctualiteit wordt berekend o.b.v. in- en uitcheckdata. Door de 
afname van het aantal reizigers vanaf 13 maart telt deze periode minder 
zwaar mee.

• Een groot deel van de reizen die in april (RPUN-score 96,2%) en mei (RPUN-
score 93,1%) meetelden voor de KPI, heeft door de aangepaste dienstregeling 
geen gebruik gemaakt van de HSL. De cijfers van deze maanden zijn daarom 
niet te vergelijken met normale maanden.

• Vanaf juni (RPUN-score 87,2%) is de score beter te vergelijken met normale 

(pre-corona) maanden. De reizigersaantallen blijven echter laag. De RPUN 
HSL is hoog door o.a. de uitgedunde (internationale) dienstregeling waardoor 
we vertragingen beter kunnen opvangen en minder hinder veroorzaken. 

❑ Regionale series stabiel hoog
Treinpunctualiteit regionale series scoort tot en met juni 96,5% (streefwaarde 
2019: 93,4%) met een prognose van 95,4% (gebaseerd op het voortschrijdend 
jaargemiddelde van 95,3%). Ondanks de hoge scores houden we aandacht voor 
treinen die lager scoren of waar bijzonderheden spelen (zoals de stoptreinen 
Almelo – Mariënberg, Leeuwarden – Harlingen Haven en Zwolle - Emmen). 

❑ Geleverde treinpaden reizigers
Het voortschrijdend jaargemiddelde voor Geleverde treinpaden is 98,5%. Geen 
bijzonderheden.

❑ Transitotijd goederenverkeer
De Transitotijd is YTD 3,2% t.o.v. de streefwaarde 2019 van 3,8%. We zetten 
onze eerste jaarprognose op 3,3%. Wel hadden we te maken met een aantal 
incidenten die invloed hadden op de score: 
• Sectiestoring en wisselstoring op Kijfhoek begin juni. Hierdoor zijn diverse 

treinen later gaan rijden dan gepland.
• Sectiestoring bij Papendrecht.
• Omleiding goederentreinen wegens werkzaamheden aan het derde spoor in 

Duitsland met veel goederentreinen op de Brabantroute als gevolg. Als er dan 
een calamiteit plaatsvindt, raakt dit snel veel treinen. 

❑ Impactvolle verstoringen op de infra
Tot en met Q2 hadden we 176 impactvolle storingen (versus 212 in dezelfde 
periode van 2019). De prognose voor heel 2020 is 405. Met de stijging van het 
aantal treinen stijgt ook het aantal Impactvolle storingen op de infra 
(Klanthinder) naar het niveau van voor de coronamaatregelen. Dat komt niet 
alleen doordat met de intensiteit van het treinverkeer het aantal storingen 
toeneemt, maar ook doordat storingen weer vaker boven de drempelwaarde 
voor Klanthinder komen (een storing moet namelijk grote aantallen treinen 
raken en die waren er de afgelopen maanden niet).
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2.2.1 ProRail Verbetert: reizigerspunctualiteit Hoofdrailnet

P

P

realisatie 2020          realisatie 2019          norm: streefwaarde 2019

92,8

97,7
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2.2.2 ProRail Verbetert: treinpunctualiteit reizigersvervoerders en geleverde treinpaden

P

P

realisatie 2020          realisatie 2019          norm: streefwaarde 2019
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2.2.3 ProRail Verbetert: reizigerspunctualiteit HSL en treinpunctualiteit regionale series

P

P

realisatie 2020          realisatie 2019          norm: streefwaarde 2019

82,4

96,5

95,0
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2.2.4 ProRail Verbetert: goederenvervoer

P

realisatie 2020          realisatie 2019          norm: streefwaarde 2019

I
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2.2.5 ProRail Verbetert: impactvolle storingen op de infra

P

realisatie 2020          realisatie 2019          prognose         streefwaarde 2019
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2.2.5 ProRail Verbetert – Betrouwbare mobiliteit (1/3)

❑ Prestatiegericht Onderhoud (PGO)
• We hebben het laatste PGO-gebied, Neerlands Midden, na een positieve 

uitspraak van de rechter definitief gegund. Hierdoor is per 1 november 2020 
de uitrol van PGO in heel Nederland voltooid. Het is mooi dat we als ProRail in 
staat zijn dit soort grote meerjarige trajecten tot een goed einde te brengen.

• De resultaten mogen er zijn: minder storingen, betere kostenbeheersing, 
steeds beter zicht op de infrastructuur en een toonaangevende rol op het 
gebied van prestatiesturing in assetmanagement. Ook de PCA’s hebben 
enorme stappen gezet in slim onderhoud. Het was niet altijd makkelijk, we 
hebben veel geleerd en ook nog veel te doen, maar deze mijlpaal is een groot 
compliment voor iedereen die er binnen en buiten onze organisatie aan 
bijgedragen heeft. Voor meer informatie over het programma zie bijlage 1 
onderdeel B.

• Ondertussen kijken we vooruit naar de doorontwikkeling van de 
onderhoudscontracten. We hebben de vele verbeterideeën uit 
marktconsultaties, ex- en interne interviews gefilterd tot een “shortlist” met 
circa 45 verbeteropties voor contractering (o.a. keuzes over scope en 
contractvorm) en aanbesteding. Op basis hiervan besluiten we over het 
vervolg.

❑ Datagedreven assetmanagement
• We hebben nieuwe data-analysemodellen in gebruik genomen waarmee we 

spooronderhoud en vervangingen preciezer kunnen plannen op basis van 
diverse data over een lange termijn.

• We hebben een landelijke tractie-energievoorziening (TEV)-knelpuntenkaart  
ontwikkeld om inzicht te krijgen in de knelpunten m.b.t. energievoorziening 
die, op basis van huidige inzichten en beschikbare metingen en analyses, 
ontstaan tussen nu en 2030 vanwege de vervoersgroei. We gaan een 
landelijke analyse opstarten en starten een project om voor de lange termijn 
voorspellingen te kunnen doen over de toekomstige knelpunten en 
energiebehoefte.

❑ Nauwkeuriger plannen van treinen vanaf 2022
ProRail heeft een grote verandering aangebracht in het plansysteem Donna PTI. 
Spoorbedrijven gebruiken dit voor inplannen van ritten. De verandering gaat in 
met de dienstregeling 2022 die nu in de maak is. Het verschil met de oude 
manier van plannen is dat we nu niet meer met een vaste norm voor ruimte 
tussen treinen (opvolgtijd) werken om conflicten te voorkomen, maar met 
maatwerk. Dat maatwerk wordt berekend aan de hand van de snelheid en lengte 
van treinen en de afstand tussen seinen. Donna PTI wordt nu in fases aangepast 
aan de nieuwe manier van plannen.

❑ Incidentenbestrijding
We zijn begonnen met het vormen van een plan voor de ontwikkeling van 
incidentenbestrijding. We gaan uit van inrichting van specialismen om op deze 
manier medewerkers gerichter in te kunnen zetten dat moet leiden tot betere 
prestaties.

❑ Visie Logistiek 2027
• We hebben voor de visie Logistiek geïnventariseerd welke verbeterstappen 

noodzakelijk zijn tot 2027, zodat we de groei in het treinverkeer en de 
voorziene productstappen kunnen faciliteren, hinder kunnen reduceren en 
de terugloop van het aantal treindienstleiders kunnen  opvangen.

• We hebben uitvoerig gekeken naar de mogelijkheden om daarvoor 
functionaliteit vanuit Zwitserland over te nemen en in te passen. Uit het 
totaalplan blijkt een globale investeringsbehoefte van ruim € 300 miljoen. We 
hebben vastgesteld dat dit niet maakbaar is in combinatie met noodzakelijke 
aanpassingen voor ERTMS en Life Cycle Management in dezelfde periode. 

• De komende periode gaan we vaststellen welke aanpassingen voor welke 
fase prioriteit heeft in de ontwikkeling. Zo willen we met focus en in stappen 
resultaten boeken en toch de groei faciliteren (rekening houdende met 
Europese afspraken over samenwerking, met minder hinder en een 
verwachte terugloop in het beschikbare aantal treindienstleiders vanwege 
pensioen en moeizame werving).
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2.2.5 ProRail Verbetert – Betrouwbare mobiliteit (2/3)

❑ ICT: status van 7 grote life cycle trajecten
1. Uitrol van het nieuwe treinbeheersingssysteem Astris: Astris is de schakel 

tussen de treinbeveiligingssystemen en het procesleidingsysteem waarmee 
treindienstleiders de treindienst regelen. De installaties Amsterdam-Utrecht 
en Rotterdam in mei en juni zijn gelukt. In juli staat Zwolle op de planning. 
De installatie in Den Haag (Delft) is eerder niet goed gegaan door 
connectieproblemen. We plannen deze en de HSL nog in 2020 in om de 
uitrol volledig te kunnen afronden.

2. Renovatie verkeersleidingssysteem: We renoveren Procesleiding (het 
systeem voor treinbesturing door treinverkeersleiders), in verschillende 
stappen. De geplande proef voor het voorjaar 2020 in Groningen is 
uitgesteld naar september 2020 vanwege de hoeveelheid aan 
infrawerkzaamheden. De eerste ombouw werd daarom in mei in Alkmaar 
gedaan. Deze ombouw is gelukt.

3. Lifecycle management op GSM-R3: We hebben het beheer van het netwerk 
succesvol aanbesteed waarmee we met meer zekerheid de beoogde 
besparing gaan realiseren. We hebben de aanbesteding voor het bouwen 
van de zendmasten gepubliceerd.

4. Fivat (vervanging vaste landelijke ATM netwerk) loopt uit in 2021, omdat 
omhanging van alle objecten een omvangrijke klus blijkt te zijn. De uitloop is 
slechts beperkt tot de GIK’s (geïntegreerde kasten in de onderstations om 
op afstand bovenleidingschakelaars te kunnen bedienen). Het totale project 
blijft binnen de budgetramingen en we verwachten geen operationele 
consequenties voor 2021 door de uitloop.

5. Vervanging GTN (generiek toegangsnetwerk): Het GTN borgt dataverkeer 
tussen ProRail-systemen en gebruikers binnen en buiten ProRail. We 
verwachten in Q3 te starten met omvangrijke migraties en afronding in 
voorjaar 2021. Ons toegangsnetwerk krijgt daarmee een veel hogere 
capaciteit en ook een hoger securityniveau.

6. We hebben VKL (Verkeersleidingssysteem) uitgezet door afronding van het 
project aan NS-zijde. We hebben VKL vervangen door systeem VOS 
(Verkeersleiding Operationeel Systeem).

7. Ontwikkelingen nationale datacenters (NDC) en Migratie Infoplus:
o NDC 1 in Amsterdam, heffen we op vanwege afloop contract, 

compliancy en kosten. We migreren de Infoplus-installaties naar NS. 
o NDC 2 in Nieuwegein van BT, positioneren we als eerste NDC voor 

landelijke applicaties.
o NDC 3 in Utrecht, de technische ruimte in het OCCR, gaan we niet meer 

inzetten als NDC.
o NDC 4 in Amsterdam: We hebben een nieuw NDC gecontracteerd bij T-

Systems die NDC 1 gaat vervangen.
o NDC 5 ook van T-Systems, maken we gereed voor de verplaatsing van 

het GSM-R core netwerk uit het KPN datacenter. Deze maken we ook 
geschikt om straks de eerste ERTMS-installaties in te plaatsen.

❑ ICT: Security
• We hebben penetratietesten (binnendringingstesten) laten uitvoeren om 

inzicht te krijgen hoe we onze security kunnen verbeteren. We hebben de 
zeer-kortetermijnacties inmiddels vrijwel allemaal afgerond en de 
kortetermijnacties lopen op schema. 

• Daarnaast hebben we een Security architectuur-concept ontwikkeld, met 
hierbinnen ruim aandacht voor Security monitoring (detectie).

• We hebben een aantal belangrijke infraprojecten die een hoger 
beveiligingsniveau mogelijk maken richting cloud computing oplossingen. 
Hiervoor implementeren we de nodige security-licenties ter verbetering van 
onze informatieveiligheid.

3GSM-R: Global System for Mobile Communication – Railway
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2.2.5 ProRail Verbetert – Betrouwbare mobiliteit (3/3)

❑ Innovaties voor groeiende mobiliteitsvraag
We zetten innovaties in om de kwaliteitsverbetering en de groeiende 
mobiliteitsvraag van het Nederlandse (en internationale) spoorproduct te 
faciliteren. Dit doen we door programma’s, zoals ERTMS, Automatic Train 
Operation (ATO), en projecten/thema’s, zoals sensoren op reizigerstreinen, uit 
te voeren. 

Inzet reizigerstrein als meettrein
Door reizigerstreinen met meetunits uit te rusten kunnen we dagelijks een groot 
deel van onze infrastructuur meten en met de informatie die hieruit komt 
preventief acties uitvoeren om storingen te voorkomen en de levensduur van 
infrastructuur te verlengen. De actuele status van onze infra meten deden we al, 
maar met meer en actuelere data kunnen we sneller fouten opsporen en 
oplossen. Hiermee voorkomen we (grote) storingen. We hebben vertraging 
opgelopen in de aanbesteding van inbouw van de meetunits, omdat er meer 
afstemming nodig was aangaande de aansprakelijkheid. We verwachting in Q3-
2020 de aanbesteding te publiceren en eind Q4 definitief te gunnen. We 
verwachten in Q1 2021 te starten met de inbouw van de meetunits. 

Zelfrijdende treinen (Automatic Train Operation, ATO)
• ATO is een systeem dat op diverse automatiseringsniveaus de machinist 

ondersteunt of bepaalde taken overneemt. De ATO-proeven in Groningen 
zijn in samenwerking met Arriva, Stadler en de provincie Groningen succesvol 
afgerond. TNO heeft hierbij het reizigersonderzoek geleid. ProRail heeft 
hierbij veel positieve media-aandacht ontvangen. 

• We zijn gestart met het project automatisch rangeren. We hebben met de 
betrokken partijen samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. We starten 
naar verwachting in het najaar met de proeven. 

• NS heeft inmiddels op de Hanzelijn een geslaagde ATO-test uitgevoerd. NS 
gaat door met het uitvoeren van ATO-testen in samenwerking met ProRail. 
Hierbij kijken we ook naar samenwerking op het gebied van automatisch 
rangeren.

Waterstoftrein
• ProRail zoekt actief naar alternatieven voor de tractievoorziening van de 

huidige diesellijnen, zoals inzet van de waterstoftrein. Naast winst op het 
gebied van duurzaamheid is de waterstoftrein ook stiller dan de huidige 
dieseltreinen die in het noorden rijden.

• In Q1 hebben we samen met de provincie Groningen, Arriva, Alstom, Engie
Energie Nederland en Dekra een test uitgevoerd met een waterstoftrein 
tussen Leeuwarden en Groningen. De testdoelen zijn ruimschoots gehaald. In 
Q2 heeft de projectgroep haar bevindingen opgeschreven in een interne 
rapportage. In Q3 publiceren we een publieksversie van deze test.

de waterstoftrein tijdens een testnacht
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2.3 ProRail Verduurzaamt – Duurzamere mobiliteit (1/3)

realisatie 2020          realisatie 2019          
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2.3 ProRail Verduurzaamt – Duurzamere mobiliteit (2/3)

❑ Algemeen
• De audit voor de CO2-prestatieladder is afgerond. We komen weer op niveau 

5 uit. Om dit ook in de toekomst veilig te stellen werken we aan een CO2-
besparingsplan.

• ProRail heeft naar aanleiding van de in Q1 uitgevoerde interne audit ‘Sturing 
op duurzaamheid’ in Q2 een voorstel uitgewerkt voor een nieuw 
sturingsmodel. Dit model bouwt voort op de in 2019 geïntroduceerde 
Routekaart Verduurzaamt, Kansenkaart en Verduurzaamt Deals. Het volgt uit 
de al langer erkende behoefte om de sturing op Verduurzaamt te 
verduidelijken en te formaliseren. 

• Samen met IenW en RWS volgen we de strategie van IenW om circulair en 
klimaatneutraal te werken in Rijksinfrastructuurprojecten. Het doel is om met 
elkaar invulling te geven aan de afspraak uit het Klimaatakkoord om in 2020 
tot afspraken te komen over het benutten van de inkoopkracht richting de 
Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW). Een belangrijke uitwerking van 
de strategie is dat we klimaatneutraal en circulair werken nadrukkelijker gaan 
uitvragen in de aanbestedingen van projecten en dit financieel belonen. We 
richten ons op die systemen met de meeste CO2-uitstoot en 
materiaalverbruik: 1) bovenbouw spoor, 2) energievoorziening spoor, 3) 
bouwplaats en bouwlogistiek en 4) kunstwerken en overige materiaal. We 
maken hierbij gebruik van de kennis die we hebben opgebouwd vanuit de 
aanpak Duurzaam GWW en we koppelen dit aan de Verduurzaamt Deals.

❑ Mobiliteit: modal shift van vliegtuig naar trein
• Onze CEO John Voppen is benoemd tot vice-president van de 

brancheorganisatie van Europese spoorbeheerders EIM4.
• ProRail, andere Europese spoorbeheerders en IenW hebben de oproep 

gedaan aan de Europese Commissie om ook reizigerstreinen op te nemen in 
de Europese Green Deal. Door personenvervoer per spoor in de Green Deal 
op te nemen kan het Europese spoornetwerk sneller worden verbeterd 
waardoor we reizen per trein aantrekkelijk maken als alternatief voor het 
vliegtuig.

• Daarnaast heef ProRail bijgedragen aan het op 1 juli 2020 door Rli5

uitgebrachte advies ‘Verzet de wissel: naar beter internationaal 
reizigersverkeer per trein’ dat de raad heeft aangeboden aan IenW. Centraal 
in het advies staat de vraag hoe de factoren die een betere bereikbaarheid 
per spoor (van en vanuit Nederland) in de weg staan, kunnen worden 
weggenomen.

4EIM: European Rail Infrastructure Managers 5Rli: Raad voor de leefomgeving en infrastructuur 

de Eurostar die rijdt tussen Amsterdam en Londen
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2.3 ProRail Verduurzaamt – Duurzamere mobiliteit (3/3)

❑ Verduurzaamt Deals
• We geven via de Routekaart Verduurzaamt invulling aan de strategische 

pijler Verduurzaamt. De Routekaart Verduurzaamt omvat een toekomstbeeld 
2040, een kansenkaart voor 2027 en een actieplan met Verduurzaamt Deals 
voor 2020. 

• Eind Q1 zijn we gestart met de uitvoering van deze deals, ondanks enige 
vertraging vanwege corona. We hebben concrete actieplannen vastgesteld 
en enkele complexe deals opgedeeld in kleinere deals. De eerste helft van 
2020 stond voornamelijk in het teken van team- en planvorming, de tweede 
helft van 2020 zullen we deze plannen tot uitvoering brengen. Tot nu toe 
behaalde resultaten in 2020 zijn o.a.:
o We hebben een overeenkomst gesloten voor een pilot van zes maanden 

voor een platform voor de materialenmarktplaats.
o We hebben een succesvolle proef met de Coradia iLint waterstoftrein 

uitgevoerd. 
o We zijn gestart met een proeftuin met verschillende niet-chemische 

bestrijdingsmiddelen.

❑ Natuur
ProRail heeft het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) succesvol 
afgerond. Dit programma is 15 jaar geleden gestart om natuurgebieden weer 
aan elkaar te koppelen die door de aanleg van snel- en spoorwegen van elkaar 
gescheiden waren geraakt. ProRail heeft onder en over het spoor tien grote 
natuurbruggen en een groot aantal kleinere faunapassages aangelegd. 
Natuurgebieden zijn daardoor groter geworden en er zijn minder aanrijdingen 
met dieren.

❑ Energie
• We zien een voortzetting van de dalende trend in ons energieverbruik die 

deels ook het gevolg is van de zachte winter en de coronacrisis.
• We zijn een samenwerking gestart met RWS en het Rijksvastgoedbedrijf om 

kennis en ervaringen te delen m.b.t. het realiseren van 
zonnestroominstallaties op daken en de circulaire impact van zonnepanelen. 

• ProRail heeft op station Maarn gerecyclede perrontegels gelegd. Hiermee 
besparen we 60.000 kg CO2. Ook hebben we de oude perronplaten van 
station Maarn hergebruikt in de circulaire proeftuin het Hof van Cartesius te 
Utrecht.

❑ Materialen
• We hebben de vernieuwing van bijna alle perrons in één contract 

uitbesteed aan vier aannemers. We gebruiken hierbij de Milieu Kosten 
Indicator (MKI) om te meten hoe de partijen hun ambitie om zoveel 
mogelijk duurzaam beton te gebruiken, waarmaken. Het doel is om de 
milieukosten met 4% per jaar te reduceren zoals afgesproken in 
het betonakkoord.

• Door de coronamaatregelen wordt er veel minder afval ingezameld en 
gescheiden. NS en ProRail werken aan een actieplan om te bepalen waar dit 
jaar nog resultaten te boeken zijn.
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3. Veiligheid (1/5)

I

I

* Definitieve aantallen worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vastgesteld in hun jaarverslag 
Spoorwegveiligheid. De aantallen voor 2020, maar ook voor 2019, zijn voorlopige aantallen en kunnen mogelijk nog wijzigen.

Opmerking: ProRail werkt voor de volgende rapportage aan een andere manier van rapporteren 
van de veiligheidscijfers, waarbij correcties –bijv. na analyse van ILT- van eerdere incidenten zullen 
worden meegenomen in de maand waarin deze incidenten zich voordeden. Dit kan leiden tot het 
aanpassen van vergelijkende cijfers uit eerdere periodes. Momenteel worden deze gevallen 
gecorrigeerd in de maand waarin de correctie bekend wordt.

Doel (interne norm)
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3. Veiligheid (2/5)

* Definitieve aantallen worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vastgesteld in hun jaarverslag 
Spoorwegveiligheid. De aantallen voor 2020, maar ook voor 2019, zijn voorlopige aantallen en kunnen mogelijk nog wijzigen.

I

Doel (interne norm)

Opmerking: ProRail werkt voor de volgende rapportage aan een andere manier van rapporteren 
van de veiligheidscijfers, waarbij correcties –bijv. na analyse van ILT- van eerdere incidenten zullen 
worden meegenomen in de maand waarin deze incidenten zich voordeden. Dit kan leiden tot het 
aanpassen van vergelijkende cijfers uit eerdere periodes. Momenteel worden deze gevallen 
gecorrigeerd in de maand waarin de correctie bekend wordt.
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3. Veiligheid (3/5)

❑ STS-passages
Het aantal STS-passages* in het eerste halfjaar 2020 was met 39 veel lager dan 
het eerste halfjaar 2019 (77). Hetzelfde geldt voor het aantal STS-passages met 
gevaarpunt bereikt (7 versus 19 in de eerste helft 2019). Ook zijn twee STS-
passage S-bord binnen NCBG geregistreerd. Het lage aantal STS-passages is 
vooral het gevolg van de coronamaatregelen. We verwachten dat het aantal 
STS-en in het derde kwartaal weer normaliseert naar het niveau van het eerste 
kwartaal vanwege het hervatten van de volledige dienstregeling. 

❑ Overwegveiligheid
• In het eerste halfjaar waren er 12 aanrijdingen op overwegen. Bij deze 

aanrijdingen zijn 3 dodelijke slachtoffers gevallen (allemaal 
wegverkeersdeelnemers). Tot ons verdriet is er een machinist overleden als 
gevolg van het overwegincident op een NABO (Niet Actief Beveiligde 
Overweg) in Hooghalen. NS en ProRail onderzoeken dit voorval, in 
afstemming met ILT en OvV. Daarnaast onderzoeken we of er mogelijke 
kortetermijnmaatregelen zijn die de veiligheid op en rondom de openbare 
NABO’s kan verbeteren zolang ze nog bestaan. 

• We hebben met het NABO-programma inmiddels 50 NABO’s aangepakt. Het 
blijft ons streven om de resterende 130 openbare en openbaar toegankelijke 
NABO’s uiterlijk eind 2023 aangepakt te hebben. Hiertoe hebben we de 
aanpak van het programma doorgelicht en herijkt. Het ministerie heeft voor 
de uitvoering van het programma additioneel € 14,4 mln beschikbaar gesteld 
om met de aanpak van 75 NABO’s te kunnen starten. Dit is voor de korte 
termijn voldoende, maar niet toereikend voor de gehele scope. Naar 
aanleiding van de doorlichting onderzoeken we in overleg met IenW op 
welke wijze we de aanpak van de laatste 55 onbeveiligde overwegen kunnen 
financieren.

• We hebben in het eerste halfjaar diverse mijlpalen gerealiseerd voor de 
specifieke projecten binnen het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen 
(LVO). We werken steeds meer gebiedsgericht dat leidt tot meer 
toekomstvaste en integrale oplossingen. We gaan deze werkwijze de 
komende periode doorontwikkelen. De staatssecretaris heeft € 10,6 mln 

additioneel budget voor LVO Specifiek beschikbaar gesteld. Daarnaast zal ook 
een deel van de middelen voor LVO Generiek (subsidies voor Dichtligtijden 
en Afteller) worden ingezet voor LVO Specifiek zodat we afspraken met 
wegbeheerders kunnen maken en daarmee het LVO-loket open houden.

• Daarnaast hebben we een nieuwe aanpak voor reductie van dichtligtijden 
(incl. realisatie van de afteller) ontwikkeld. We werken, binnen de 
ontwikkeling van de generiek toepasbare maatregelen, naast 
dichtligtijdenreductie ook aan gedragsmaatregelen. We werken de komende 
periode onder meer aan de voorbereiding van een besluit tot uitrol van de 
flitscamera’s, zoals beproefd in Hilversum. Daarnaast bereiden we het 
aanbrengen van ledverlichting voor om overwegen in het donker beter 
zichtbaar te maken. Ook onderzoeken we voor de oversteekhulp hoe we de 
kosten ten opzichte van de huidig ontwikkelde oversteekhulp kunnen 
beperken.

• Het komende halfjaar onderzoekt ProRail, in nauwe samenwerking met het 
ministerie, de mogelijkheden voor een structureel budget voor 
overwegveiligheid en brengen we hierover een advies uit. Daarnaast werken 
ProRail en het ministerie aan de implementatie van meer juridische 
middelen, zoals de aanwijsbevoegdheid en de verplichting tot het sluiten van 
landhekken, om uitvoering van veiligheidsmaatregelen op overwegen te 
versnellen en het beheer van overwegen te optimaliseren.

* Definitieve aantallen worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vastgesteld in hun jaarverslag 
Spoorwegveiligheid. De aantallen voor 2020, maar ook voor 2019, zijn voorlopige aantallen en kunnen mogelijk nog wijzigen.
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3. Veiligheid (4/5)

❑ Suïcides
• In het eerste halfjaar vonden er 112 suïcides plaats waarvan 97 met dodelijke 

afloop. Dit is licht hoger dan in dezelfde periode over 2019 (97 suïcides 
waarvan 85 met dodelijke afloop). Vooral in januari 2020 was sprake van een 
relatief hoog aantal suïcides: 32 (2019: 18). We hebben hier geen verklaring 
voor.

• Het suïcidepreventieprogramma werkt onder meer aan fysieke afscherming. 
In het eerste halfjaar van 2020 hebben we een groot deel van de baan- en 
overweglocaties afgeschermd, die waren aangemerkt om aan te pakken.

• Een van onze acties is zorgen dat personeel binnen de spoorsector opgeleid 
is om verdacht gedrag te herkennen en mogelijk suïcidale personen aan te 
spreken. Het opleiden is door de coronamaatregelen stilgevallen, maar start 
vanaf Q3 weer op.

• In het tweede kwartaal hebben we een innovatie-uitvraag gedaan naar de 
markt om te komen met oplossingen voor beveiliging van de perronrand. Dit 
is een traject met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en wordt 
begeleid door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

• We verwachtten aan het begin van de lockdown i.v.m. corona dat er een 
toename zou volgen van het aantal suïcides als gevolg van de maatregelen. 
We zien deze stijging gelukkig tot nu toe niet. Onze zorg blijft voor de langere 
termijn bestaan als de economische gevolgen van de maatregelen optreden. 
We blijven de ontwikkelingen monitoren samen met de landelijke commissie 
Actuele Suïcideregistratie (onder leiding van 113 Zelfmoordpreventie) en we 
informeren het ministerie van VWS over een eventuele toename.

❑ Veiligheidsladder
• We hebben de ambitie om op trede 4 (proactief) van de veiligheidsladder te 

opereren. Afgelopen jaren (2017 en 2018) hebben we dit niveau gehaald. 
Afgelopen jaar (2019) zijn we teruggezakt naar trede 3. Kiwa komt tot deze 
conclusie in haar audit begin dit jaar (2020). Kiwa mist de volgende aspecten 
die nodig zijn voor trede 4: 

o Leiderschap op gebied van veiligheid en voldoende betrokkenheid 
vanuit de lijn.

o Expliciet beleid en een duidelijke visie, boodschap en uitgewerkte 
strategie.

o Een ontwikkeld, volwaardig intern auditsysteem op het gebied van 
veiligheidsgedrag.

• Kiwa heeft ProRail concrete verbeterpunten meegegeven waar ProRail aan 
kan werken om weer op trede 4 te komen. De belangrijkste daarvan zijn:

o Creëer een visie op veiligheid en maak veiligheid een duidelijker 
onderdeel van de ProRail-strategie ‘Verbindt, Verbetert, 
Verduurzaamt’.

o Werk aan een brede, integrale kijk op veiligheid die niet is beperkt tot 
het eigen taakgebied. Veiligheid werkt door in de keten.

o Meet en bespreek het V&G-gedrag en de competenties van eigen 
medewerkers op een gestructureerde manier. Dan kun je ook naar 
een doel toewerken.

• We formuleren een veiligheidsstrategie die past in onze strategie Verbindt, 
Verbetert, Verduurzaamt, zodat ProRail zich op dit vlak verder ontwikkelt en 
we op een stevige trede 4 uitkomen.

• We gaan verbetering van de veiligheidscommunicatie ondersteunen met een 
interne campagne “Een Pro Praat Zo” met als doel de medewerkers te 
betrekken bij de verbetering en dat we elkaar direct aanspreken.



25

3. Veiligheid: status NABO opheffingen (5/5)

NABO opheffing per gebied
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4. Stakeholders (1/2)

Last onder dwangsommen havenemplacementen 
• We hebben op de havenemplacementen 21 lopende LOD’s en 3  

vooraankondigingen voor LOD’s per 1 juli 2020. Deze LOD’s hebben 
betrekking op milieugerelateerde tekortkomingen, tekortkomingen op de 
veiligheidsvoorzieningen t.b.v. omgevingsveiligheid, en het uitvoeren van 
logistieke activiteiten op locaties zonder (passende) vergunning.

• We hebben in het afgelopen jaar de tekortkomingen van 5 LOD’s structureel 
opgelost. Doordat er minimaal een jaar geen tekortkomingen zijn 
geconstateerd op de betreffende last van deze LOD’s heeft het bevoegd 
gezag deze, na een verzoek van ProRail, officieel ingetrokken. We hebben 
van de lopende 21 LOD’s de werkzaamheden voor 13 LOD’s afgerond of 
beheersmaatregelen getroffen. We werken aan het oplossen van de andere 
8 LOD’s (o.a. project bouw bluswatervoorziening Waalhaven Zuid en de 
vergunningsaanvraagtrajecten voor Vondelingenweg en Theemsweg). 

• We stellen ons ten doel om de Rotterdamse havenemplacementen naar een 
voldoende en continu veiligheidsniveau te brengen, zodat continuïteit en 
daarmee economische vooruitgang in de Rotterdamse haven geborgd is. Per 
juli 2020 is de Bestuurlijke Kopgroep Rotterdamse havenemplacementen 
gestart. ProRail monitort samen met de gemeente Rotterdam, de 
veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, DCMR Milieudienst Rijnmond, het 
Havenbedrijf en IenW de voortgang op deze doelstelling. ProRail heeft per 
half juli 2020 een integraal programmamanager aangesteld. Deze 
programmamanager is verantwoordelijk is voor alle activiteiten en 
ontwikkelingen die ProRail op de Rotterdamse havenemplacementen 
onderneemt om tekortkomingen op te lossen.

Milieucompliance
Een externe consultant levert in Q3 2020 een analyse op over compliance op 
spoorwegemplacementen met betrekking tot milieu, natuur en externe 
veiligheid. Deze analyse schetst een brede context die verder gaat dan de 
huidige problematiek rondom compliance in het Rotterdamse Havengebied. We 
werken de resultaten van deze analyse uit in een plan van aanpak waarbij we de 
focus vooralsnog leggen op drie werkstromen: 1) Zee-Zevenaar, 2) beheer en 3) 
gebruik.

I

* Exclusief overtredingen op het gebied van veiligheidseisen.

❑ Milieuovertredingen

Milieuovertredingen 2020
• Exclusief overtredingen op het gebied van veiligheidseisen constateerde het 

Bevoegd Gezag in het eerste halfjaar 8 milieuovertredingen t.o.v. 3 in dezelfde 
periode van 2019. Inclusief overtredingen op het gebied van veiligheidseisen 
waren dit er 16 in 2020 en 12 in 2019.

• We zien een daling van het aantal milieuovertredingen waarbij 1 last onder 
dwangsom (LOD) is opgelegd in 2020 (tot en met 30 juni 1 versus 12 in 
dezelfde periode in 2019). De LOD in 2020 heeft betrekking op niet toegestane 
snoeiwerkzaamheden tijdens het broedseizoen.

*
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4. Stakeholders (2/2)

❑ Reputatie
Onze reputatiescore onder treinreizigers is 72 op een schaal van 100. We zien de 
stijgende lijn licht afvlakken in het tweede kwartaal van 2020 met daarbinnen 
een lichte daling op het gebied van Veiligheid. 

Binnen de Europese transportsector is een score van 60 of hoger (zeer) goed, een 
score tussen de 50 en 60 gemiddeld en een score van 50 of lager zwak. We 
scoren in alle categorieën bovengemiddeld. Om het reputatieniveau vast te 
houden of te verbeteren, richten we ons op het vasthouden van onze goede 
operationele prestaties en focussen we op een aantal aanjagers die veel impact 
hebben op onze reputatie: veilig spoor, betrouwbaar spoor, werkomgeving en 
duurzaam spoor. In onze communicatie over andere onderwerpen geven we ook 
aan wat we voor de thema’s doen aan mobiliteitsgroei, duurzaamheid, 
goederenvervoer en innovatie. 

❑ Corona: gebruiksvergoeding
ProRail ondersteunt binnen zijn mogelijkheden de vervoerders in deze corona-
tijden. We komen vervoerders tegemoet via de gebruiksvergoeding: verlenging 
van de betalingstermijn en het niet toepassen van de reserveringsheffing.

❑ Goederenvervoerders
• De openheid en transparantie in de communicatie over de actualiteit en 

voortgang op het plan van aanpak infra en processen op orde in het 
Rotterdams havengebied wordt door de goederenvervoerders op prijs 
gesteld. Complimenten werden uitgesproken over de update van het plan van 
aanpak in de stuurgroep infra op orde op 29 juni jl. Wel is de behoefte aan 
een normering met streef- en minimumwaarden uitgesproken ten behoeve 
van sturing en blijven partijen kritisch over de vele verstoringen. Het 
operationeel dashboard dat ontwikkeld wordt, maakt hiervan onderdeel uit.

• Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer (MSV): In Q2 2020 is binnen MSV 
een Marktvisie Spoorgoederen van de sectorpartijen opgeleverd met daarin 
de voorziene groei van het spoorgoederenvervoer voor 2040 en de 
maatregelen die nodig worden geacht om de voorziene groei mogelijk te 
maken. Een van de belangrijkste randvoorwaarde daarvoor is de aanleg van 
een noordtak van de Betuweroute die tevens meer capaciteit voor 
reizigersvervoer in de Randstad mogelijk maakt.
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A. Stop Tonend Sein (STS)-verbeterprogramma

Mijlpalen 2020-2021
Uitvoeringsbesluit landelijke Upgrade S-borden (USB) voorzien eind Q2 2020 na 
afronding pilot te Blerick.

In 2020 en 2021 ondernemen we onder andere de volgende activiteiten:
• Upgrade S-borden:

In 2018 is de pilot met de nieuwe S- en O-borden op Houtrakpolder geëvalueerd. 
Naar aanleiding daarvan is in overleg tussen ProRail, ILT en het ministerie van 
IenW besloten de beproeving uit te breiden en de ministeriële regeling 
spoorverkeer (zogenaamde seinenbijlage) met de nieuwe S- en O-borden aan te 
passen (gepubliceerd in oktober 2019).
Voor de uitgebreide proef is emplacement Blerick gekozen. Deze wordt in Q2 2020
uitgevoerd en geëvalueerd. Parallel wordt landelijke uitrol door ProRail 
voorbereid.
Na een positieve evaluatie kan direct met de uitrol worden gestart. Eind Q2 2020 
is de uitrolplanning bekend. Dit is de laatst lopende projectactiviteit uit het STS-
verbeterprogramma, zoals in 2012 opgestart.

De in de Stuurgroep STS benoemde speerpunten worden, voor zover nog niet is 
gebeurd in 2019, verder uitgewerkt in concrete acties en van een planning voorzien. 
De speerpunten zijn:
• Verbeteren van het botsrisicomodel o.a. door uitwerking van nadere differentiatie 

van de STS-passages m.b.t. botsrisico.
• Analyseren van rood-seinnaderingen (o.a. door analyse van ORBIT) om proactief 

spoorveiligheidsrisico’s op te sporen.
• Monitoren van de effecten van initiatieven om het spoor intensiever te benutten 

(PHS, TWAS, verkort opvolgen, DSSA, etc.) op botsveiligheid.
• Monitoren en bespreken van de veiligheidseffectiviteit ORBIT.
• Ontwikkelen van een gezamenlijk afwegingskader voor eventuele 

vervolginvesteringen (na afronding huidige tranche 5) in ATB-Vv.
• Aandacht voor Human Factors bij Verkeersleiding en machinisten, onder andere 

organisatie gezamenlijke workshop en vervolg, onder meer werkwijze/procedures 
oud en nieuw systeem (ATB/ERTMS) en transitie gebieden ATB – ERTMS.

• Risicogestuurde aanpak/optimalisatie integrale vervoerssysteem m.b.t. botsrisico.

Voortgang/Resultaat 2020

Upgrade S-borden:
• De nieuwe borden zijn inmiddels opgenomen in bijlage 4 van de regeling 

spoorverkeer en het OVS is aangepast.
• Een tweede pilot (Blerick) is in april 2020 in dienst gegaan, momenteel wordt er 

geëvalueerd. De ontwerpen van 80% van de locaties zijn uitgewerkt door het IB, 
voor 20% van de locaties zijn aanvullende maatregelen en regelgeving nodig. Dit 
betreft met name de vraag hoe om te gaan met de huidige toepassing van 
facultatief S-bord bij rangeergebieden. In samenwerking met de stuurgroep STS 
wordt een aanpak tot besluitvorming voorbereid.

• Landelijke uitrol 80% start in februari 2021, de 20% complexe situaties in 
september 2021. Landelijke uitrol is gereed december 2021.

Speerpunten:
• Doorontwikkeling van het botsrisicomodel wacht op besluitvorming van het DOSV. 

In Q3 worden de leden van het DOSV uitgenodigd voor een verdiepende  
workshop.

• Verkennende pilot met Big Data afgerond. De resultaten zijn positief ontvangen 
door de leden van de stuurgroep. Momenteel worden diverse data-analyses 
uitgevoerd. Resultaten worden verwacht eind Q3.

• Human Factors (HF) workshop: de stuurgroep bereidt een voorstel voor voor het 
vervolg op de succesvolle HF-workshop van 2019. 

• Gezamenlijk afwegingskader vervolginvesteringen: conform de Beleidsagenda 
spoorveiligheid 2020-2025 wordt er in principe niet meer geïnvesteerd in ATB-Vv, 
met een uitzondering voor recidive seinen. Daar is een beschikkingsaanvraag voor 
voorbereid.

Bijlage 1: Beheerconcessieprogramma’s 2020 (1/5)
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B. Prestatiegericht Onderhoud (PGO)

Mijlpalen 2020-2021

Voor 2020 ligt de nadruk op de mobilisatie van de resterende gebieden.
• Gelre, Wadden, Twente, Den Haag, Zee-Zevenaar en Neerlands Midden staan 

(behoudens eventuele juridische procedures) gepland voor (afronding van) 
mobilisatie in 2020.

• Met de contractering van tranches 8 en 9 zijn alle 21 gebieden aanbesteed 
conform de doelstelling van het programma.

• De plancyclus van (her-)aanbesteden van aflopende contracten tranche 1 en 
verder wordt opgesteld, inclusief doorontwikkeling van het onderhoudscontract 
(contractvorm 4.0).

Voortgang/Resultaat 2020

• De mobilisatie van de PGO-gebieden Gelre, Wadden, Twente, Den Haag en Zee-
Zevenaar is afgerond.

• De gunning van het laatste gebied, Neerlands Midden, is na vertraging vanwege 
juridische procedures inmiddels definitief. Hiermee is aan de doelstelling van het 
programma om alle 21 gebieden aanbesteed te hebben, voldaan.

• De mobilisatie Neerlands Midden start in de tweede helft 2020. 
• De plancyclus (her-)aanbesteden aflopende contracten is opgesteld. Dit is het 

referentie tijdspad voor de doorontwikkeling van het onderhoudscontract 
(contractvorm 4.0).

• De afsluiting van het programma is gestart.

Bijlage 1: Beheerconcessieprogramma’s 2020 (2/5)
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C. Verbeterprogramma HSL-Zuid

Mijlpalen 2020-2021

Het verbeterprogramma kijkt voortdurend naar de effectiviteit van maatregelen 
en naar mogelijkheden om verder te optimaliseren op basis van ‘continu 
verbeteren’. Een gevolg hiervan is dat de set aan verbetermaatregelen dynamisch 
is. Hierbij is er in het verbeterprogramma blijvende aandacht voor verankering in 
de lijnorganisatie.

Naast de dynamische verbetermaatregelen zijn er de volgende mijlpalen :
• Het realiseren van windschermen op de brug Hollandsch Diep
• Het realiseren van snelschakelaars in de spanningssluizen
• Het treffen van windmaatregelen op de hotspot Bleiswijk
• Het aanpassen van SMB 2378 bij Zevenbergschenhoek

Vanuit het € 60 mln pakket zullen nog aanvullende verbetermaatregelen worden 
toegevoegd aan bovenstaande lijst.

Voortgang/Resultaat 2020

In februari 2020 zijn in samenspraak met NS prestatiedoelstellingen voor alle 
operationele afdelingen vastgesteld. Tot aan de start van de coronacrisis hebben we 
hierop gestuurd. De tweede helft van 2020 zullen wij dit weer oppakken. 

In de eerste helft van 2020 heeft ProRail, in navolging op NS, een voorstel gemaakt voor 
een nieuwe governance rondom het HSL-verbeterprogramma waarbij de sturing op de 
HSL-prestaties nog meer in de lijn wordt belegd. In de tweede helft van 2020 stemmen 
wij dit voorstel af met NS en het ministerie van IenW om vervolgens besluitvorming te 
organiseren.

Gedurende de coronacrisis hebben ProRail en NS in nauwe samenwerking gekeken hoe 
de risico’s van het weer opstarten van treinverkeer over de HSL zoveel mogelijk konden 
worden gemitigeerd. Dit heeft gezorgd voor een succesvolle opstart van de treindienst op 
de HSL. Daarnaast heeft ProRail van de uitgedunde dienstregeling gebruik gemaakt om 
werkzaamheden in de Schipholtunnel naar voren te halen en werkzaamheden in de 
Willemspoortunnel uit te voeren. 

Hoewel het € 60 mln pakket niet binnen het programma onder concessiesturing valt, 
geven wij hier wel de voortgang weer, omdat dit pakket als doel heeft om de prestaties 
op de HSL te verbeteren. In de eerste helft van 2020 zijn drie investeringsvoorstellen voor 
het € 60 mln pakket definitief goedgekeurd. Helaas heeft de coronacrisis een negatieve 
impact op de planning voor het realiseren van snelschakelaars in de spanningssluizen. 
Doordat ingenieurs uit Duitsland niet naar Nederland konden komen, moesten de 
werkzaamheden worden uitgesteld. Deze werkzaamheden worden opnieuw gepland. 

Bijlage 1: Beheerconcessieprogramma’s 2020 (3/5)
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D. Toekomstbestendig werken aan het spoor (TWAS)

Mijlpalen 2020-2021

Bij verlenging van het programma wordt in Q1 een lijst van producten en
resultaten vastgesteld.

Masterplanproces
ProRail heeft het Masterplanproces ingevoerd. Daarin worden alle werkzaamheden
functiehandhaving, functiewijziging én omgevingswerken aan het spoor meerjarig (5 
tot 10 jaar vooruit) integraal én in samenhang gepland (excl. Klein Onderhoud en
Storingsherstel dat via PGO contractering meerjarig is belegd). Vaststelling gebeurt 
nadat het plan getoetst is op de beschikbaarheid van maatgevende resources als 
budget, personeel, hinderniveau van werkzaamheden, materiaal en materieel. In 
2021 en 2022 wordt dit proces verder verbeterd.
Q1 2020: Masterplan 2022 (met een doorkijk naar 2026) vastgesteld.
Q1 2021: Masterplan 2023 (met een doorkijk tot 2027) vastgesteld.

Nieuwe landelijke werkwijze
Nieuwe interactieve manier van werkpakketten samenstellen, aanbesteden en 
contracteren (TWAS handboek) opgesteld. Op basis van de ervaringen van sector 
brede lijn- en gebiedspilots is in 2019 een best-practice opgesteld die in 2020, 
gebiedsgewijs over Nederland wordt uitgerold.
Q4 2020: TWAS werkwijze landelijk geïmplementeerd.
Q4 2020: Roadmap doorontwikkeling TWAS sector breed vastgesteld.

Optimalisatietooling
Eerste fase van tooling voor data-gedreven optimalisatie wordt in december 2019 
opgeleverd: algoritmiek voor optimalisatie van de planning van 
buitendienststellingen.
Q1 2020: Ingebruikname fase 1 (optimalisatie algoritmiek planning 
buitendienststellingen). Validatie en verificatie vanaf jan 2020 en schaduwdraaien.
Q2 2020: Besluitvorming over haalbaarheid fase 2 (optimalisatie algoritmiek clusteren 
en combineren van werkzaamheden.

Batenbarometer
Vanaf 2020 wordt het effect van de maatregelen uit TWAS zichtbaar gemaakt.
Q1 2020: besluit opzet Batenbarometer en eerste vulling.

Voortgang/Resultaat 2020

Verlenging programma TWAS
Het Plan van Aanpak TWAS voor 2020 en 2021 is geconsulteerd bij de organisaties, 
vertegenwoordigd in de Kerngroep TWAS, en vastgesteld. In dit Plan van Aanpak zijn 
de te leveren producten opgenomen. Tijdens de consultatie stelde een aantal partijen 
de besparingsdoelstelling van TWAS ter discussie uit zorg dat deze tot 
disproportionele hinder kan leiden. Daarom wordt in Q3 2020 een werkgroep “Hinder 
vs Kosten” opgericht om het effect van TWAS-maatregelen op hinder en kosten 
expliciet te maken.

Masterplanproces
Het Masterplan 2022 (met een doorkijk naar 2026) is vastgesteld en middels een 
marktconsultatie gepresenteerd en verspreid. Daarnaast is dit Masterplan 
gepresenteerd in de Kerngroep TWAS.

Nieuwe landelijke werkwijze
De voorbereidingen voor de gebiedsgewijze uitrol van de TWAS-werkwijze lopen. 
Deze uitrol vindt in de tweede helft van het jaar plaats.

Optimalisatietooling
De TVP-optimalisatietool voor het optimaliseren van de planning van 
buitendienststellingen is in januari 2020 opgeleverd en aan de sector gepresenteerd. 
De tool draait nu naast het reguliere proces. Via informatiesessies wordt de werking 
van de tool uitgelegd en de sector is uitgenodigd om te helpen deze te verbeteren en 
aan te vullen. 

Batenbarometer
De opzet van de batenbarometer is vastgesteld inclusief de manier hoe de TWAS-
baten worden geregistreerd over zowel functiehandhaving als functiewijziging (MIRT 
en werken derden). Nadere analyse bevestigt dat de TWAS-baten, zij het 
getemporiseerd door de uitrol via Samenspel voor meer treinen, zullen worden 
gerealiseerd. Deze temporisering wordt verwerkt in de subsidieaanvraag 2021.

Bijlage 1: Beheerconcessieprogramma’s 2020 (4/5)
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E. Programma: Verbeteraanpak Trein ETMET RoSA

Mijlpalen 2020-2021

Verbetermaatregelen selecteren met daarbij de afweging verbetermaatregelen op 
alleen Arnhem-Schiphol of Arnhem-Schiphol-Leiden-Rotterdam.

Activiteiten 2020

1. Afweging scope gemaakt in Middellange Termijn (MLT) Regie, inclusief 
naamswijziging.

2. Pakket aan verbetermaatregelen geselecteerd en vastgesteld in Stuurgroep MLT.
3. Realisatie en toetsing van verbetermaatregelen tot december 2021.

Voortgang/Resultaat 2020

1. In de Stuurgroep MLT is vastgesteld dat de verbetermaatregelen van toepassing 
zijn op Arnhem – Rotterdam – Schiphol – Leiden – Rotterdam. Naamswijziging naar 
ETMET RoSA. ETMET staat hierbij voor ‘Elke Tien Minuten Een Trein’.

2. Samen met NS zijn de verbetermaatregelen per domein geïnventariseerd en 
afgestemd tot en met Raad van Bestuur ProRail. In de Stuurgroep MLT is dit pakket 
vastgesteld. Het totaalpakket aan verbetermaatregelen zorgt naar verwachting 
voor het halen van de doelstelling van het verbeterprogramma.

3. De vastgestelde verbetermaatregelen worden voor december 2021 gerealiseerd. 
Het ETMET RoSA kernteam met deelnemers vanuit ProRail en NS bewaken de 
voortgang en rapporteren aan het Directeuren Operationeel Overleg en indien 
relevant aan de Stuurgroep MLT. De onderliggende projectplannen voor realisatie 
van de maatregelen zijn grotendeels opgesteld. Het maatregelenpakket gaat ook 
worden getoetst en indien nodig worden bijgesteld en/of aangevuld.

Bijlage 1: Beheerconcessieprogramma’s 2020 (5/5)
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Bijlage 2: Beheerplan prestatie-indicatoren

Prognose 2020 is beter resp. slechter dan 
bodemwaarde.

Toelichting bodemwaarde: Waarde voor het jaarlijks minimaal te realiseren prestatieniveau op een prestatie-indicator. In het geval van de prestatie-
indicatoren ‘Impactvolle storingen op de infra’ en ‘Transitotijd goederenvervoer’ geldt een maximum.
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Bijlage 3: Beheerplan informatie-indicatoren

* Definitieve aantallen worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vastgesteld in hun jaarverslag 
Spoorwegveiligheid. De aantallen voor 2020, maar ook voor 2019, zijn voorlopige aantallen en kunnen mogelijk nog wijzigen.

*
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