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Voor gebruik van het volgende materiaal:
Het doel van PORTAL is de toepassing van het onderzoek van de EU resultaten op het gebied
van lokaal en regionaal vervoer door de ontwikkeling van nieuwe onderwijs en
trainingscursussen en educatieve materialen te versnellen. De begunstigden van het project zijn
hogere onderwijsinstellingen.
Wegens de grootte en (in sommige gevallen) het aantal individuele projecten, is het niet
mogelijk om elk individueel resultaat in detail te verklaren en het te omvatten in deze
documenten.
De volgende reeks van materiaal zou eerder (letterlijk) als POORT moeten functioneren en de
toegang van enige projecten en gedetailleerde resultaten vergemakkelijken voor de gebruikers.
Vandaar dat dit materiaal niet als volledig moet beschouwd worden.
Aangezien de verwachtingen van de lesgevers betreffende deze materialen vrij uiteenlopend zijn
–de verwachtingen gaan van het onderzoek naar het resultaat van het EU - Onderzoek met
betrekking tot een specifiek onderwerp' tot 'speciale resultaten van één enkel onderzoeksproject
in detail'–, is een poging gedaan om een compromis te maken en (min of meer) rekening te
houden met de verwachtingen van alle gebruikersgroepen.
Het volgende compendium bevat resultaten van EU onderzoeksprojecten en bijkomende
resultaten van nationale onderzoeksprojecten. PORTAL dankt de partners en de medewerkers
van de volgende projecten. Een volledige lijst van de projecten, de consortiums en de
aangehaalde literatuur wordt gegeven aan het eind van het document.
Dit document met projectresultaten voor het onderwerp “Regelgevend kader voor Openbaar
Vervoer”” werd samengesteld door Wilfried Anreiter en Daniel Kampus (beide FGM-AMOR;
Forschungsgesellschaft Mobilität gemein. GmbH – Austrian Mobility Research) en Malachy
Buckeridge (Mendes Ltd.) en Graham Lightfoot (CILTI, The Charted Institute of Logistics &
Transport in Ireland) in 2001 en aangepast na een workshop met de lezers in 2002.
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1. Inleiding
Voorwoord ter inleiding van het modulaire leersysteem
Het hieronder uitgewerkte educatieve materiaal is ontworpen om docenten en studenten
aangepast lesmateriaal aan te bieden, dat hen zal helpen hun kennis van recente ontwikkelingen
inzake Europees onderzoek in het domein van publiek transport verder te verbreden. Zes
leermodules zijn ontwikkeld door PORTAL. Als basis voor deze modules gelden de
onderzoeksresultaten voortkomend uit Europese projecten, met name MARETOPE, ISOTOPE
QUATTRO, FISCUS en in mindere mate LEDA en SORT-IT. Het studiemateriaal is zo
ontwikkeld dat het docenten toelaat om het pakket te integreren in de bestaande lessen. Het kan
ook gegeven worden in aparte modules, als aanvulling van het bestaande lessenpakket. Een
andere toepassing van het aangeboden pakket is het gebruik door studenten. Voor hen kan het
dienen als bijkomend materiaal voor cursussen die niet specifiek gericht zijn op openbaar
vervoer maar wel waarop openbaar vervoer een invloed heeft. Zo’n cursussen zouden kunnen
gaan over Stedenbouw en ruimtelijke planning, Architectuur, Burgerlijk Ingenieur,
bestuurswetenschappen en over vele andere onderwerpen.
Het dient opgemerkt te worden dat voor er voor het pakket in hoge mate beroep gedaan is op
onderzoek, uitgevoerd in studies van andere door de Europese Unie gefinancierde projecten
zoals MARETOPE. Studenten en andere gebruikers wordt dan ook sterk aangeraden om hierop
beroep te doen bij verdere studie en verwijzingen, meer specifiek waar het verwijzingen naar
gevalsanalyses van specifieke landen en steden betreft (een groot gedeelte van de tekst van de
hierna volgende modules is immers direct afkomstig van MARETOPE). Om het pakket
toegankelijk te maken, begint iedere module met een algemene introductie en de specifieke
resultaten van de studieonderwerpen van die module. Om docenten en studenten te helpen zijn
er ook 24 transparanten, gebaseerd op MS Powerpoint, voorbereid voor de modules. Ze zijn
geordend volgens hun relevantie m.b.t. iedere module.

Specifieke Doelstellingen van dit educatieve lessenpakket
Na de studie van de zes modules zal de student over de volgende vaardigheden en kennis
beschikken:

• hij zal een overzicht hebben van de reglementering en het beleid inzake europees openbaar
vervoer;

• hij zal vertrouwd zijn met de belangrijkste structurele verandering in europa;

• hij zal een algemene achtergrond hebben inzake de aanbestedings- en
financieringsprocedures zoals die voorkomen in de europese gemeenschap;

• hij zal topics begrijpen die te maken hebben met beslissingsprocedures inzake de
ontwikkeling en de uitvoering van het beleid openbaar personenvervoer in een gewijzigde
marktsituatie;

• hij zal vertrouwd zijn met kwesties die centraal staan in de realisatie van openbaar vervoer
in een gewijzigde omgeving;

• hij zal zich bewust zijn van de financiële implicaties die de uitvoering van veranderde
processen in het openbaar vervoer omringen;
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• de student zal bovendien advies kunnen geven aan stadsbesturen en andere organisatoren
van het openbaar vervoer, evenals aan beleidsmakers op regionaal en nationaal niveau;

• hij zal de diverse standpunten van verschillende stakeholders kunnen begrijpen
(vervoermaatschappijen, overheid, adviseurs, industrie, klanten);

• hij zal de vragen die het onderwerp met zich meebrengt kunnen begrijpen en onderzoeken;

• hij zal in staat zijn om bijkomende informatie en lectuur te verschaffen met betrekking tot
ieder specifiek onderwerp.

Evaluatiemethode
Het is voorzien dat de studenten aan het einde van de modules geëvalueerd zullen worden.
Gezien het enorme aanbod van evaluatiemethodes binnen het Europese onderwijsnetwerk zou
PORTAL echter een te normatieve en een te arrogante houding aannemen moest het één
specifieke evaluatiemethode voorschrijven. Daarom geven we slechts enkele algemene
richtlijnen. PORTAL heeft berekend dat het pakket gegeven kan worden in 6 – 10 uur tijd
(afhankelijk van de omstandigheden van ieder onderwijscentrum, van het bijkomende
studiemateriaal en van de klemtoon die de docenten leggen).
Men kan dan evalueren op basis van discussies in groep en taken die iedere student apart kan
trachten te maken (de taken kunnen op hun beurt gebaseerd worden op de individuele
werkervaring, de werksituatie of het niveau van de student). In het pakket zijn wel enkele
oefeningen en taken voorzien, maar zij zijn voornamelijk als voorbeeld bedoeld en niet als
concrete evaluatie. De leeromstandigheden zijn immers per land verschillend.

Casestudies en Studielocaties
Er kan gebruik gemaakt worden van een selectie van casestudies als begeleiding van het
studiemateriaal. Deze zijn zo geselecteerd dat ze een steekproef weergeven van de
ontwikkelingen en de antwoorden in het domein van het openbaar vervoer in de afgelopen jaren.
Regio’s, steden en staten worden immers geconfronteerd met een veranderende marktsituatie en
met de noodzakelijke veranderingen van het bestaande regulerende netwerk. De casestudies
illustreren de verschillende benaderingen van de overheden, in een poging om de Europese
wetgeving na te leven. Deze benaderingen leiden vaak tot een intern conflict met de bestaande
lokale wetgeving en wettelijke bepalingen. Om de studenten te helpen is er een profiel voorzien
van de veranderingen inzake reglementering op nationaal niveau. Dit zou hen moeten
begeleiden in de plaatsing van hun onderzoek van individuele onderzoeksdomeinen in een
nationale context. Er kan dan een vergelijking gemaakt worden van de veranderingen binnen
landen of binnen steden.

1.1 Definitie van het regulerende kader inzake publiek
personenvervoer

De volgende definitie van ‘wettelijk kader inzake openbaar personenvervoer’ werd door
PORTAL gebruikt als een werkdefinitie. Ze is het vertrekpunt van iedere ontwikkelde module.
Het onderwerp “wettelijke kader van het openbaar vervoer” omvat zowel wettelijke als
organisatorische aspecten. In de afgelopen jaren heeft het kader belangrijke veranderingen
ondergaan. Deze wijzigingen zijn te wijten aan een verschuiving van de politieke prioriteiten
van de Europese wetgeving. Het resultaat is vrijere markt inzake publiek transport, wat een
soort van gecontroleerde competitie mogelijk maakt. Het openbaar vervoer tracht economische
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efficiëntie, een goede service en transparantie te bereiken zowel in de besturing als in de
organisatie. Deze doelstellingen kunnen echter alleen maar worden bereikt als overheden en
vervoerbedrijven op een volwassen en creatieve manier met elkaar omgaan. Zoals in de meeste
ondernemingen is samenwerking dé sleutel tot succes; vertragingen zullen meer tijd, energie en
geld kosten.
Het wettelijke kader bepaalt de manier waarop de service inzake transport wordt ontworpen,
gepland en uitgevoerd. Daarvoor dienen transparante regels ontworpen te worden tussen de
verschillende componenten van het systeem. Vooral de toewijzing van verantwoordelijkheden
en de risicospreiding zijn kritieke punten, die zeer specifiek omschreven dienen te worden.
Vervoeroperators van verschillende modi en overheden van verschillende niveaus moeten op
fatsoenlijke wijze samenwerken, zowel in tijd als in ruimte. Bovendien moeten de overheden
bevoegd voor het transport gezamenlijke strategische streefdoelen uittekenen voor stedelijk
gebied, samen met de lokale overheden van andere gebieden om een terugdringing van de
vervuiling en een bescherming van het milieu te bereiken.
In een transportbeleid kan enkel een gezond evenwicht bestaan tussen private en publieke
vervoermiddelen als de gecoördineerde push en pullmaatregelen worden toegepast. “Pull” staat
dan voor het nastreven van een kwaliteitsverbetering van de mogelijkheden van openbaar
vervoer. “Push” op zijn beurt staat voor het nastreven van een verminderd gebruik van de
individuele vervoermiddelen in bepaalde gebieden en perioden.

1.2 Achtergrond van het Europese debat inzake regulatieve
kwesties in het openbaar vervoer

Beperkingen
De Europese kaders inzake het openbaar vervoer zinspelen op verschillende onderwerpen die er
niet direct mee verbonden zijn, maar die toch een zekere impact hebben op de wetgeving.

Deze onderwerpen zullen enkel in detail behandeld worden als dat noodzakelijk is:

• analyse van de wetgeving

• planning van de werking

• operationele planning

• procedurekwesties

• technologische ontwikkelingen

1.3 Uitdagingen voor het Openbaar vervoer van de toekomst.
De sleutel tot een geslaagd openbaar vervoer ligt in het regulerend kader. Enkel een transparant
en open kader laat vervoerders (zowel private als publieke ) toe een duurzaam transportnetwerk
te creëren dat aan de eisen van de toekomst kan tegemoetkomen. Deze eisen zijn als volgt weer
te geven:

• economische efficiëntie (kortere reistijden, meer vrije tijd);

• ecologische efficiëntie (vermindering van de vervuiling, een beter milieu);
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• kwaliteit inzake service (kortere reistijden, meer vrije tijd);

• promotie van de onderlinge inwisselbaarheid;

• concurrentievermogen.

Het openbaar vervoer tracht ten slotte ook om de levenskwaliteit te verbeteren aan de hand van
een duurzame mobiliteit voor het grote publiek. Historisch gezien zijn de belangrijkste
gebruikers van het openbaar vervoer in Europa, maar ook in andere continenten, groepen uit een
lagere inkomstenklassen. Dit is echter een achterhaald model. Onder impuls van deregularisatie
(= het vrijmaken van beperkende overheidsvoorschriften) moet er een aanzienlijke verschuiving
plaatsvinden in het socio-economische profiel van de potentiële gebruikers. De verschuiving
van autogebruik naar gebruik van het openbaar vervoer heeft immers een grote impact op de
natuurlijke, ecologische aspecten van het leven in de steden en grotere stedelijke gebieden in
Europa. Er is dus een mentaliteitswijziging nodig: alle klassen, rijk en arm, zouden de overstap
moeten maken naar het openbaar vervoer en de auto laten staan. Deze doelstelling vereist een
goed uitgebouwd, aantrekkelijk publiek transportnetwerk dat stand kan houden in de toekomst.
De uitdaging in de toekomst is om het aantal mensen zijn die het openbaar vervoer beschouwen
als ‘eerste keuze’ voor hun dagdagelijkse mobiliteitsbehoefte aanzienlijk te verhogen.

1.4 Link met het Europese
beleid
Er zijn een aantal redenen waarom het
beter is om de analyse van het wettelijk en
wetgevend kader van het lokale openbaar
vervoer en het voorstellen van oplossingen
om de overgang naar nieuwe besturen te
vergemakkelijken, te behandelen op
Europees niveau en niet op regionaal,
nationaal of lokaal niveau.

In deze context zijn er verschillende behoeften en implicaties op Europees niveau. Ze zijn in
hoofdzaak verbonden aan de voltooiing van de eenheidsmarkt in de transportsector, en dan
vooral het openstellen van de markt. Zo kunnen leveranciers van diensten en van uitrusting van
andere staten toetreden en wordt eerlijke concurrentie mogelijk. Daarnaast bestaat de nood aan
een Europees transportbeleid met aandacht voor de implicaties op het milieu. Dit alles
veronderstelt dat de principes op macro- of globaal niveau harmonieus op elkaar worden
afgestemd, zonder voorbij te gaan aan het principe van subsidiariteit.
De regelgeving voor de betaling van de financiële ondersteuning overeenkomstig de openbare
verplichtingen in de locale vervoerscontracten werden onlangs uitgevaardigd onder Europese
wet 1191/69/EC.  Hier wordt bepaald dat oproepen voor aanbestedingen moeten gericht worden
op contacten voor regulier openbaar vervoerdiensten die voorzien worden van openbare
subsidies.
In september 2000 heeft de Europese commissie een nieuw wetsvoorstel voorgelegd aan het
Europees parlement (2000/0212), als antwoord op de geconstateerde wijzingen in de markt van
het openbaar personenvervoer en de behoefte om het openbaar vervoer te moderniseren.  Deze
omvat de toekenning van subsidies aan beveiligde openbaar vervoerdiensten en wettelijke
vergunningen aan particuliere groepen van gebruikers en zal – wanneer in voege – de wet
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1191/69 vervangen.  Als gevolg van de amendementen voorgesteld door het Europese
Parlement, werd een herzien voorstel uitgevaardigd in Februari 2002.
De creatie van enkele gemeenschappelijke Europese regels inzake het wettelijk en regulerend
kader zal ook een direct voordeel opleveren voor de aanbieders van publiek transport in heel
Europa. Dit maakt benchmarking tussen verschillende systemen mogelijk als stimulans voor
verbeteringen. Daarnaast bevordert het de eenmaking van de Europese markt, die nog te veel
belemmerd wordt door nationale en regionale legislatieve barrières.
Met betrekking tot het beleid van de Europese Unie kan men stellen dat dit project in de eerste
plaats duidelijk verband houdt met de doelstellingen geformuleerd door het Gezamenlijk
Transportbeleid. Door de evaluatie van de gevolgen van de veranderingen in wettelijke en
organisatorische kaders kunnen tools worden ontwikkeld die deze veranderingen verbeteren en
vervolledigen. Het effect van het Algemeen Transportbeleid in Europa evenals de toepassing
van het Europees Concurrentiebeleid op het vlak van het Publiek Transport is op dit punt
onduidelijk. MARETOPE heeft aangegeven dat alle staten verschillende modellen van
deregularisatie hebben onderzocht en dat ze op dit ogenblik volop bezig zijn met de toepassing
van het Europees beleid.
De transportmarkt zal hiervan directe gevolgen ondervinden zoals op de kwaliteit van de
geleverde diensten. Zo wordt het mogelijk om de mobiliteitsvraag te beïnvloeden, te richten
naar de doelstelling van duurzame mobiliteit.

Andere verwante Europese beleidslijnen die direct of indirect zullen profiteren van dit
onderzoek zijn:

Voltooiing van de internationale transportmarkt door het opvoeren van de volledige
eenmaking van de transportmarkt. Zo wordt concurrentie door andere lidstaten mogelijk en
worden barrières die de vrije werking van de diensten in de weg staan geëlimineerd.
Bescherming van de consument, vermits een snelle en efficiënte wijziging in de huidige
situatie van verschillende lidstaten zal leiden tot kostenbesparing, verbeteringen inzake publiek
transport en het verschaffen van diensten met hoge kwaliteit of zelfs een prijsdaling.
Sociale en maatschappelijke doelstellingen, de bovengenoemde veranderingen zullen
mobiliteit eveneens makkelijker toegankelijk maken voor de minderbedeelden van de
samenleving, door tijdsbesparingen door te voeren in het transport en dus meer vrije tijd en een
kwalitatief waardevoller leven mogelijk te maken.
Verbetering van de werkgelegenheid, door een betere toegankelijkheid van de werkplaats na te
streven;
Verbetering van de werkomstandigheden, door inefficiëntie te vermijden in de huidige
werksfeer van transportmaatschappijen.
Een van de belangrijkste resultaten van dit onderzoek, zoals een recent overzicht van het huidig
wettelijk, organisatorisch en financieel kader van het openbaarvervoersysteem, zal aan de basis
liggen van verdere Europese en nationale wetgeving in de praktijk. Uiteindelijk zal het leiden
tot enkele gezamenlijke elementen op Europees niveau.

De meerwaarde voor de gemeenschap zal een nauwe samenwerking met andere voltooide of
lopende onderzoeken op Europees niveau of in andere lidstaten zijn. Een onderzoeksproject
uitgevoerd onder Europese vlag door een multinational consortium –waar elke partner zijn eigen
netwerken heeft– is de beste vorm om alle informatie samen te brengen en om een efficiënte
bijdrage te leveren aan de verspreiding ervan.
Om de gevolgen van de Europese beleidslijnen en hun impact op nationaal en regionaal niveau
te analyseren, heeft de Europese Unie een serie onderzoeksprojecten op poten gezet die de
actuele status van het openbaar vervoer in de lidstaten onderzocht. De projecten beoogden
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eveneens de uitdagingen van de confrontatie tussen de kaders in de lidstaten en het Europese
beleid te schetsen. Verder heeft de Commissie onderzoek opgezet rond de huidige staat van het
veranderingsproces en de eventuele toekomstige ontwikkelingen in de lidstaten en de niet-
lidstaten. De belangrijkste onderzoeksstudies tot op heden bevatten het volgende:
Onder het 4de kaderprogramma zijn een aantal projecten toegewezen aan het onderwerp van de
ontwikkeling van regulerende kaders, zoals ISOTOPE en QUATTRO. Binnenin het 5e

kaderprogramma, is MARETOPE het belangrijkste project inzake problemen met betrekking tot
de aanpassing en het management van veranderingsprocedures. Hierbij wordt het standpunt van
de diverse groepen vervoermaatschappijen in beschouwing genomen, alsook de mogelijke
conflicten voortkomend uit de impact van deze veranderingen.

De volgende drie belangrijke Europees gefundeerde onderzoeksprojecten inzake Openbaar
Vervoer zijn geselecteerd als basis voor dit studiemateriaal:

• ISOTOPE, Improved Structure and Organisation for Transport Operations of Passengers in
Europe (4th Framework Programme)

• QUATTRO, Quality Approach in tendering urban public transport operations (4th

Framework Programme)

• MARETOPE, Managing and Assessing Regulatory Evolution in Local Public Transport
Operations in Europe (5th Framework Programme)

• LEDA, SORT-IT zijn in beschouwing genomen voor verdere informatie over dit
onderwerp, maar ze bleken niet relevant genoeg om in dit project geïntegreerd te worden.
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2. Nationale verschillen/Lokale aanpassingen:
een overzicht van de vroegere en toekomstige
richtingen in het Openbaar Personenvervoer.

2.1 Specifieke doelstellingen van Module 1
Na voltooiing van deze eerste module moeten de studenten het volgende begrijpen:

• de oorsprong van de huidige stand van zaken in het domein van openbaar vervoer in
Europa,

• de impact van de Europese richtlijnen op de interne markt van lidstaten in hun pogingen
zich aan te passen aan de veranderende marktsituatie,

• de restricties waaraan overheden onderworpen zijn wanneer zij pogen de Europese richtlijn
tot uitvoering te brengen met behulp van bestaande praktijken en reglementering,

• de stappen die door vele staten ondernomen worden om een meer open transportbeleid te
verwezenlijken, in overeenstemming met het Europees beleid en met de gewenste realiteit,

• de mogelijke pistes voor de toekomst die hieromtrent worden voorgesteld.

2.2 Inleiding
De hedendaagse uitdagingen voor het openbaarvervoer hebben in basis in ontwikkelingen in het
verleden. De 19de eeuw wordt gekenmerkt door de ontwikkeling van een nationaal
spoornetwerk, gefinancierd door zowel de privé-sector als de lokale besturen.
Sinds het begin van de 20ste eeuw is de rol van de overheid als verschaffer van publiek transport
op nationaal, regionaal en lokaal niveau opvallend. De staat werd de eigenaar en de controleur
van de markt die hij zelf verschaftte. Echter, in de laatste 25 jaar van de eeuw was het vooral
mode om de deelname van de staat aan het transportbeleid zoveel mogelijk te beperken. Er zijn
verschillende factoren die deze verandering teweeggebracht hebben. De kosten die verband
houden met de investering in een modern transportsysteem met de bijbehorende technologie,
evenals de nieuwe Europese regelgeving brachten de overheden ertoe om nieuwe
mogelijkheden te onderzoeken inzake de ontwikkeling van de transportmarkt. Verschillende
modellen stelden mogelijkheden tot verandering voor.
Een gedereguleerde open markt, bleek daarbij de meest belovende optie. De optie van het
behoud van een gesloten markt en het monopolie van de staat is immers geen mogelijkheid voor
de meeste gebieden binnen Europese Unie en de niet-lidstaten. De uitdagingen om
veranderingen door te voeren werden ook nog meer gestimuleerd door de noodzaak om de
regelgeving te onderzoeken en te leiden waarin de veranderingen moesten plaatsvinden.
Terzelfder tijd trachtte men de nieuwe regulerende kaders in overeenstemming te brengen met
de kaders die eveneens een rol speelden in de nieuwe markt. Zoals men kan zien in deze module
zijn deze uitdagingen nog steeds aan de orde en het is duidelijk dat geen enkel land en geen
enkele regio heeft geopteerd voor één enkele oplossing. De landen hebben eerder gekozen voor
een ‘mix and match’-structuur geïntegreerd in het overkoepelende regulerende kader
voorgesteld door Europese Raad.
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2.3 Het verleden – algemene/traditionele benaderingen inzake
openbare transportdiensten

Het is interessant op te merken dat hoe verder we in het verleden van sommige Europese landen
kijken, hoe meer we zien dat het openbaar vervoer ooit in hoge mate geliberaliseerd was. Het is
pas in het begin van de 20ste eeuw dat de regeringen gestart zijn met het reguleren van het
publiek transport. Tegen het midden van deze eeuw was het grootste deel van de transportsector
in handen van de overheid.

In de meeste nationale rapporten omtrent deze verandering wordt de grenslijn tussen ‘het
verleden’ en ‘de overgang’ geplaatst op het moment waarop de eerste stappen gezet werden in
de richting van onafhankelijke transportmaatschappijen.

De Noord- en West-Europese landen waren de eerste getuigen van de massale introductie van
de auto als individueel vervoermiddel. Als gevolg hiervan nam het aantal gebruikers van het
openbaar vervoer af en nam de kost toe. In een later stadium gebeurde hetzelfde in Zuid-
Europese landen (voornamelijk in Griekenland, Spanje en Portugal).
Het is overduidelijk dat het verleden van de Oost-Europese staten sterk beïnvloed is door het
communisme. Centraal in deze politiek staan subsidies, lage tarieven en een hoog aantal
gebruikers (er waren weinig mensen die beschikten over een eigen wagen) en een centrale
organisatie.
Het dient echter opgemerkt te worden dat de verandering van de jaren ’70 en ‘80 niet altijd
leidde tot een vorm van liberalisering, zoals men misschien zou kunnen denken. Een voorbeeld
is Finland, waar stadsbesturen busmaatschappijen aankochten om een voortzetting van de
diensten te verzekeren, omdat deze diensten niet meer winstgevend waren. Bezit in Europa
varieert van totaal onafhankelijke privé-ondernemingen tot interne productie. Vele lidstaten
hebben een systeem dat in feite een mengeling is van de twee uitersten.

2.4 De overgang
De algemene trend in de overgang, zowel in West-Europa als in Centraal-Europa, is de
decentralisering van de macht van de overheid en de meer formele en expliciete procedures
inzake de organisatie van diensten die vanuit een sociaal standpunt aanvaardbaar zijn, maar die
niet winstgevend zijn. In vele landen heeft de concurrentie haar intrede gedaan; in andere landen
is deze concurrentie in voorbereiding. In verschillende landen is de grondwet herzien om deze
veranderingen te vergemakkelijken.
De centrale drijfveer van verandering in de meeste Europese landen was financieel van aard: de
kostendekking van het openbaar vervoer werd als te laag aanzien en de kost voor de subsidies
was te hoog. Er zijn echter nog andere factoren die een rol hebben gespeeld:

• de noodzaak van diensten met een betere kwaliteit om beter tegemoet te kunnen komen aan
de doelstellingen van de burgers;

• de noodzaak van een meer efficiënte en effectieve besteding van geld. zo kan een positieve
verandering bereikt worden in de modal split en in het aantal reizigers,

• het verstevigen van de positie van de klant door hem inspraak te geven in de organisatie van
het openbaar vervoer,

• het creëren van een adequaat, duurzaam financieel kader in met betrekking tot het gebruik
van publieke fondsen,

• de verwachte Europese wetgeving inzake openbaar vervoer.
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Op de achtergrond hebben ook de impact van economische ontwikkelingen en de toename van
het autoverkeer een belangrijke rol gespeeld (zoals eerder al beschreven werd).
In verschillende landen is de concessie de te volgen leidraad voor de nabije toekomst en het
overgangsproces is erop gericht om dit te vergemakkelijken. De overheden hebben hierin een
belangrijke invloed gehad, aangezien zij in de organisatie van het openbaar vervoer een krachtig
instrument bleek voor stedelijke ontwikkeling. Waar de competitie geïntroduceerd is kan men
efficiënte verbeteringen waarnemen. Omdat het gebruik niet echt kon gestimuleerd worden, zijn
wel nieuwe en verbeterde methoden uitgewerkt om de kwaliteit van de diensten onder een
competitief bestuur te verhogen.
In Groot-Brittannië staan de ontwikkelingen het verst. Buiten Londen werd een competitief
regime ingesteld met een bijkomende uitbesteding van niet-rendabele diensten. Daar waar de
onvolkomenheden van de markt eventuele barrières zouden kunnen vormen zijn nieuwe
methoden geïntroduceerd om dit gebrek te compenseren.
Andere landen staan nog maar aan het begin van deze vooruitgang. De geïdentificeerde
problemen zijn: hoe kan integratie behouden worden in een competitief milieu en hoe kan de
sector van publiek transport geprivatiseerd worden. In deze landen verwacht men dat de
resultaten van de verandering kleiner zullen zijn dan de inspanningen die deze verandering met
zich meebrengt. Maar hoe men het ook bekijkt, veranderingen zijn onafwendbaar omwille van
financiële problemen die nog toegenomen zijn door het verdwijnen van de mogelijkheden van
‘kruisfinanciering’. Onderaanbestedingen kunnen hier gezien worden als de eerste stap om de
efficiëntie te verbeteren.
In Centraal Europa zijn er lichtjes verschillende drijfveren dan in West-Europa. De financiële
positie van de centrale overheden speelt (zelfs meer dan in sommige Zuid-Europese lidstaten)
een sleutelrol in de ontwikkelingen. In vele landen hebben budgettaire limieten geleid tot een
proces van decentralisering, zonder echter op een adequate manier de noodzakelijke financiële
middelen te organiseren op een lager niveau. Dit heeft bijgevolg geleid tot een afslanking van
het aantal diensten. Bovendien daalt het aantal gebruikers van het openbaar vervoer hier harder
dan elders. Dit is te wijten aan een hogere motorisering, die zich eerder heeft voorgedaan in
West-Europa. In sommige Centraal-Europese landen zijn de prijzen aanzienlijk de hoogte in
gegaan terwijl andere landen –onder sociale druk– de prijzen hebben gehouden op hun vroegere
lage niveau. Hoe dan ook, men kan stellen dat er een duidelijke liberalisering tot stand aan het
komen is in Centraal-Europa, soms zelfs sneller dan in West-Europa. Er zijn wettelijke
hervormingen gemaakt of in voorbereiding, om aan de normen van de Europese Unie te kunnen
voldoen als de tijd van toetreding daar is.
Een merkwaardig fenomeen in Europa is dat vele hoofdsteden (of hoofdstedelijke gebieden) op
een andere manier benaderd zijn in vergelijking met andere gebieden in een land. Londen en
Parijs zijn hier bekende voorbeelden van, maar ook Dublin, Brussel en Athene hebben een ander
beleid dan andere steden in deze landen (in sommige landen heeft de tweede grootste stad ook
een dergelijk specifiek beleid). Het speciale beleid wordt over het algemeen gerechtvaardigd
door de complexiteit van het netwerk dat ook de spoorwegdiensten bevat. Over het algemeen
genomen is de snelheid waarmee de liberalisering in deze ‘speciale gebieden’ tot stand komt
lager in vergelijking met de rest van het land. Binnen de Europese context is het dan ook de
vraag of deze gebieden hun speciale status zullen behouden of op termijn eveneens zullen
vernieuwen.
Hier is het interessant na te gaan wat de impact zal zijn van de nieuwe Europese wetgeving op
de gemengde dienstleveraars. Contracten voor gemengde bus- en treinnetwerken zullen
toegestaan worden op voorwaarde dat zij al bestonden in de periode dat de nieuwe wetgeving
van kracht is geworden. Echter, voor nieuwe diensten zal het waarschijnlijk nodig zijn om de
diensten te scheiden (in het geval dat de overheid niet wil dat de spoorwegdiensten in
aanmerking komen voor uitbesteding).
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Een ander aspect van “overgang” is de speciale benadering van de spoorwegdiensten. Het
spreekt vanzelf dat de technische voorschriften voor spoorwegen anders zijn dan die voor de
weg. Maar over het algemeen is ook de benadering van de contracten en de uitbesteding
verschillend. Dit kan in zekere mate verklaard worden door het feit dat de liberalisering van
spoorwegdiensten moeilijker te organiseren is in vergelijking met wegdiensten. Maar in vele
landen speelt ook het eigendomsrecht (van de nationale spoorwegonderneming) een belangrijke
rol in dit proces. Vele landen willen het risico niet nemen nog meer schulden te creëren met hun
spoorwegmaatschappij door competitie met anderen toe te laten.

2.5 De vernieuwing – de toekomst, de weg die voor ons ligt
Groot-Brittannië is een van de weinige voorbeelden van landen waar “de vernieuwing” in een
bepaald opzicht reeds deel uitmaakt van de dagelijkse praktijk. De nogal snelle stap naar
liberalisering in de jaren ’80, die ook een aantal schaduwzijden naar boven heeft doen komen, is
reden geweest voor een meer bescheiden aanpak in het meest recente transportbeleidsplan.
Vanaf nu gaat Groot-Brittannië nog wat verder in de vernieuwing.
Wanneer we over de grenzen van Europa heen kijken zien we dat de snelste ontwikkelingen
inzake liberalisering waargenomen kunnen worden in middelgrote steden (Finland). In sommige
landen, zoals Nederland en Ierland, worden enkele fundamentele veranderingen verwacht van
een nieuw wettelijk kader dat pas volgend jaar van kracht wordt. Het is dan ook moeilijk veel te
zeggen over “de vernieuwing” in deze landen.

Een belangrijke factor in de verandering van de markt is de behoefte aan een ander soort
wetgeving (niet in de eerste plaats de-regularisatie maar wel her-regularisatie). Bovendien moet
de overheid controls installeren om te voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van de macht
(het moet dus een overheid zijn die de eerlijke concurrentie verzekert). Een duidelijke beperking
is echter dat de markt van openbaar vervoer weinig ervaring heeft met dit soort structuren,
voornamelijk op lokaal en regionaal niveau. In Nederland is er een speciaal instituut opgericht
om plaatselijke besturen te ondersteunen in bijvoorbeeld de organisatie van
uitbestedingprocedures en het aanbesteden van contracten.
Een van de concrete, feitelijke ontwikkelingen die waargenomen kan worden in vele Centraal-
Europese staten (Litouwen, Polen, Bulgarije) is het toetreden van nieuwe ‘spelers’ tot de markt.
Deze nieuwelingen leverden diensten met minibussen. Dit soort diensten kan zeer winstgevend
zijn in deze landen. De meeste privé-ondernemers maken gebruik van de onduidelijke wettelijke
situatie in de steden en de (vaak) eerder hopeloze situatie van de vervoermaatschappijen. Voor
de openbare transportmaatschappijen, die gebonden zijn aan lage vervoerprijzen en vaak over
weinig middelen beschikken omdat subsidies niet uitbetaald worden, is het in de regel
onmogelijk om te concurreren met deze privé-ondernemingen die de winstgevende routes in de
stedelijke gebieden beheren.

Het is interessant op te merken dat de
overheden in sommige landen trachten om
“de vernieuwing” te stimuleren door een
verplichting op te leggen van het
marktaandeel dat zeker uitbesteed moet
worden in hun beleid of zelfs in hun
wetgeving (Denemarken, Nederland).

Het is een moeilijke taak om na te gaan
wat de mogelijke impact is van de nieuwe
Europese wetgeving op de lidstaten,
omdat er steeds veranderingen optreden.
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De herziene versie van de Europese wetgeving is nog niet aangenomen en de vele wetgevende
initiatieven op niveau van de lidstaten zijn ook nog niet concreet gerealiseerd.
Maar wanneer men de beleidsrapporten die voorbereid zijn in rekening brengt, is het duidelijk
dat de Europese wetgeving hoe dan ook een belangrijke impact zal hebben op lokaal en
regionaal transport in sommige landen. Voor veel lokale en regionale transportdiensten
doorheen Europa –hoewel er wel experimenten zijn gedaan– maken contracten en
uitbestedingen zeker geen deel uit van de dagelijkse praktijken. Dit zal moeten veranderen.

Tot op zekere hoogte kunnen spoordiensten en grote steden met gemengde dienstvoorziening
doorgaan met directe aanbestedingen, wat een beperktere impact heeft in vergelijking met het
wedijveren om diezelfde aanbestedingen (iedere kandidaat wordt dan geacht een voorstel in te
dienen en het interessantste aanbod krijgt het contract). Maar voornamelijk de middelgrote
Europese steden (de steden met dienstcontracten boven de Europese drempel maar zonder
mogelijkheden om sommige regels te omzeilen omwille van spoorwegdiensten) zullen rekening
moeten houden met de volledige impact van de veranderingen:
• concurrentie om de uitbestedingen;

• contracten met een duur van minder dan vijf jaar;

• herziening van de eigen positie en aparte contracten voor de uitbesteding openbare diensten.

Het resultaat zou kunnen zijn dat er een vrije markt voor het publiek transport tot stand komt in
de eerste plaats op het niveau van middelgrote steden en regio’s. Kleine steden zouden eerder
hun eigen diensten blijven organiseren (onder de Europese drempel) en grote steden met
spoorwegdiensten zullen de vrijstellingen gebruiken om een meer gesloten, beschermde markt
te behouden.

2.6 Besluiten
In het recente verleden kunnen in West- en Zuid-Europa twee verschillende benaderingen
waargenomen worden. Enerzijds is er een ‘bottom up’-benadering waarbij de ondernemers van
het openbaar vervoer hun diensten op redelijk vrije wijze mochten ontwikkelen. Vervolgens is
het wettelijk en institutioneel kader daaraan aangepast. Anderzijds is er de ‘top down’-
benadering waar eerst het wettelijk en institutioneel kader op poten is gezet. De praktijk moest
zich vervolgens aanpassen aan de nieuwe instituties.

Het blijven kiezen voor publieke vervoermaatschappijen (bijvoorbeeld Aarhus, Athene, Parijs,
Amsterdam) en de relatie tot de Europese wet zal een moeilijke kwestie worden voor de
toekomst. Wie het eigendomsrecht naar zich toe trekt is geen onderwerp van discussie op
Europees niveau –men houdt er een neutraal standpunt op na– maar het is wel relevant op
nationaal en regionaal niveau. Dienstverlening door de overheid is nauwelijks concurrentieel
met het werken met contracten en met uitbestedingen. In vele steden, en dan zeker hoofdsteden
zoals Athene, zijn er geen aanwijzingen dat de kwestie wie eigenaar wordt van de openbare
diensten echt onderwerp van gesprek is. Maar dit zal hoe dan ook toch een invloed hebben in de
toekomst op de benaderingen van uitbestedingen De Europese wetgeving stelt duidelijk dat de
dienstverlening door de overheid geen reden mag zijn om Europese regels uit te sluiten wat
betreft het opstellen van contracten en het uitbesteden.

Een van de grote controversies inzake publiek transport die kan afgeleid worden uit het verleden
is dat de economische hoogconjunctuur niet gunstig is gebleken voor de ondernemers in
openbaar vervoer. Meer mensen konden zich een eigen wagen veroorloven. Bovendien stegen
de kosten in het aanbieden van openbaar vervoer. De falende controle op het gebruik van
persoonlijke vervoermiddelen zal voornamelijk in grote steden leiden tot een conflict met het
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Europees beleid. In deze context kan men aanverwante onderwerpen zoals de schaal en het
gebruik van persoonlijke motorvoertuigen niet langer op hun huidige niveau tolereren. Het
negeren van zo’n ongecontroleerd gebruik van wagen, voornamelijk in stedelijke gebieden, zal
automatisch leiden tot een conflict met het Europees beleid inzake milieu, landgebruik en
ruimtelijke ontwikkeling en planning. Aan onderwerpen als daling van de gezondheid en de
levenskwaliteit door pollutie is ook een economische kost verbonden. Bovendien leveren het
voorzien van goede wegen en parkeermogelijkheden eveneens bijkomende kosten op.
Het niveau van de subsidies kan verschillen; Frankrijk bijvoorbeeld dektkende inkomsten uit
vervoer gemiddeld ongeveer 54% van de totale kosten. In Nederland is de dekking van de
kosten, afhankelijk van de regio, 35-40%. Men dient wel rekening te houden met het feit dat al
deze gegevens met de nodige voorzichtigheid dienen behandeld te worden, omdat de manier van
berekenen verschillend is.

Als we uiteindelijk het organisatorische model bekijken dat toegepast wordt door MARETOPE,
dan is een van de conclusies dat landen niet makkelijk geplaatst kunnen worden onder een
hoofding (bv. aanbestedingen vanuit overheidsinitiatief met directe contracten) aangezien
binnen één land vaak verschillende vormen van organisatie naast elkaar bestaan. Interessante
gevolgen van de nieuwe Europese wetgeving kunnen zijn dat middelgrote steden in
verschillende staten meer vergelijkbaar kunnen zijn (in termen van organisatie, uitbestedingen
en het opstellen van contracten) dan bijvoorbeeld middelgrote en grote steden in hetzelfde land.
Middelgrote grote steden zullen immers volledig onderworpen worden aan de Europese
wetgevingen.
Men kan nog minstens één verdere gemeenschappelijke lijn vinden. Er is bijna geen enkele
Europese regio waar het uitbesteden van contracten helemaal geen onderwerp is. Natuurlijk
verschilt het toelaten van concurrentiële elementen in de procedures aanzienlijk. Bovendien is
de duur van de contracten verschillend, van enkele jaren tot bijvoorbeeld 30 jaar (Toulouse).
Maar wat zeker is, is dat het als onderwerp vaststaat en dat daardoor ook de relevantie van het
kader, zoals dat op dit moment uitgewerkt wordt op Europees niveau.

2.7 Oefeningen / taken voor Module 1
De volgende oefeningen en taken hebben niet de intentie dwingend en zeer volledig te zijn.
PORTAL is zich ervan bewust dat de educatieve systemen verschillen van land tot land
doorheen Europa. Daardoor moeten deze oefeningen veeleer gezien worden als een voorbeeld.
Het is niet de bedoeling dat deze oefeningen het werk vervangen dat docenten willen opgeven
aan hun leerlingen als deel van een breder studieprogramma. Ze trachten de kennis en de
vaardigheden te testen die zouden verworven moeten zijn door het gebruik van het aangereikt
materiaal.

1. Schets de evolutie inzake wetgeving zoals die zich heeft voorgedaan in de ontwikkeling van
het Openbaar Vervoer in Europa sinds het midden van de 20e eeuw. Illustreer uw antwoord
door te verwijzen naar specifiek Europese ervaringen in drie Europese lidstaten.

2. Onderzoek het Europese Gemeenschappelijk Beleid inzake transport en ga de impact ervan
na op de voorgestelde wettelijke veranderingen die zich hebben voorgedaan in de Europese
Unie sinds het midden van de jaren ’90.
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3. Benaderingswijzen van het Openbaar Vervoer

3.1 Specifieke leerdoelstellingen
Na voltooiing van deze modules zullen de studenten het volgende begrijpen:

• De uitvoering van wetgevende kaders door staten en wetgevende overheden. Zij bepalen de
concurrentie inzake de organisatie van het openbaar vervoer als ‘on-road’ en ‘off-road’.

• De verschillende modellen die een invloed hebben gehad op de beslissingen van nationale
en regionale overheden in hun toepassing van concurrentiebeleid.

• De verschillende modellen van concurrentie, in overweging genomen door overheden om
de concurrentie in de markt van het openbaar vervoer tot stand te brengen.

• De rollen van de verschillende actoren in de organisatie van het openbaar vervoer.

3.2 Inleiding
De organisatie van het lokaal en regionaal openbaar vervoer in Europa is onderworpen aan
aanzienlijke verandering gedurende de laatste twee decennia, die de concurrentie binnen dit
domein aanzienlijk hebben doen toenemen. Deze concurrentie kan in het algemeen
onderverdeeld worden in twee vormen: “on-road”-competitie en “off-road”-competitie. Echter,
de actuele organisatorische vorm zoals die bestaat in verschillende kanten is gevarieerder dan
deze simpele tweedeling suggereert. “On-road”-concurrentie laat ondernemers toe om hun
diensten te ontwikkelen zoals zij dat zelf willen; systemen die gebruik maken van “off-road”
competitie hebben over het algemeen vrij strikte voorschriften aangaande de diensten die
geleverd moeten worden. De uitvoering is wel aanzienlijk verschillend.

Met Groot-Brittannië als grote uitzondering (on-road-competitie), kan men stellen dat de meeste
West-Europese landen, waar het principe van concurrentie reeds is ingevoerd, geëvolueerd zijn
in de richting van verschillende vormen van gereguleerd bestuur, gebruik makend van de “off-
road”-competitie (Zweden, Denemarken, Frankrijk, Duitsland en Nederland). De overheden
bevoegd voor transport houden (of verkrijgen) in dit soort systemen alle macht in handen om de
vervoerdiensten te bepalen. In zo’n besturen worden procedures van competitieve aanbesteding
gebruikt om op een efficiënte manier ondernemers te selecteren voor de verschaffing van de
bepaalde diensten, die meestal gepland worden door de overheid of door een speciaal daarvoor
door de overheid geëngageerd bedrijf. Het dient wel opgemerkt te worden dat er meer en meer
vraag komt om het plannen van de te leveren diensten over te laten aan de geselecteerde
ondernemers.
De eerste figuur stelt een algemene klassering voor van mogelijke vormen van organisatie in het
openbaar vervoer in Europa. Het eerste onderscheid dat in het diagram wordt voorgesteld is de
tegenstelling tussen “overheidgedreven initiatieven” en “marktgedreven initiatieven”. In
regimes waar de overheid de initiatieven leidt, zijn het de overheden zelf die de
verantwoordelijkheid krijgen inzake transport (zij zullen later “transportautoriteiten” genoemd
worden); zij beschikken over het wettelijk monopolie inzake de initiatieven. De volledige
productie (alles wat op de markt komt) is in dit model het resultaat van een weloverwogen
overheidsinitiatief: de overheid beslist of verzoekt om bepaalde diensten te leveren (dit is
bijvoorbeeld de huidige wettelijke situatie in Frankrijk voor het lokale openbaar vervoer buiten
de regio Parijs).
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In de marktleidende regimes, is het aanbod van transportdiensten gebaseerd op het principe van
autonome markttoegang waar de deelnemers op voorhand aan bepaalde eisen worden
onderworpen. Dit is de huidige wettelijke situatie voor lokaal openbaar vervoer in Groot-
Brittannië –waar men over een grote vrijheid beschikt– in Duitsland en in Nederland – met
minder vrijheid.

Figuur 1: Organisatorische vormen in het openbaar vervoer. Bron: Maretope.

Bij wijze van samenvatting kunnen we stellen dat het belangrijkste onderscheid ligt in het feit of
het recht om initiatieven te nemen inzake openbaar vervoer voorbehouden is aan de overheid,
die dit recht kan delegeren of dit recht gesitueerd is in de markt, en dat eenieder zich dus dit
recht kan toe-eigenen.
Het dient opgemerkt te worden dat in alle vormen die in de figuur voorgesteld worden men
gebruik kan maken van uitbestedingen. Het is dan mogelijk om een deel of het geheel van hun
activiteiten uit te besteden. Dit legt eens te meer de klemtoon op het feit dat competitieve
uitbesteding enkel en alleen een selectiemechanisme en zelf geen vorm van organisatie is.
In de volgende paragrafen zullen de twee belangrijkste organisatorische vormen
(marktgestuurde en overheidgestuurde initiatieven) beschreven worden, en er zullen ook twee
voorbeelden van de verschillende regimes gegeven worden om een idee te krijgen van de
relaties tussen de verschillende partijen. In het MARETOPE-project wordt dit onderwerp meer
uitgebreid behandeld en het is dan ook een aanrader voor verdere lectuur. Om tot een beter
begrip te komen zijn de verschillende elementen van de relaties tussen de categorieën “klanten”
en “kiezers”, “overheden” en “transportmaatschappijen” geïllustreerd. In deze tekeningen wordt
een onderscheid gemaakt tussen invloeden, betalingen, dienstlevering en de relatie met de
vervoermarkt. Ze zijn echter niet in staat om de verdeling weer te geven van de beslissende
machten op strategisch, tactisch en operationeel niveau tussen de verschillende betrokken
participanten. Hiervoor zullen bijkomende figuren worden voorgesteld in een volgend deel van
dit document (zie figuur 4, pagina 26). Deze tekeningen dienen gebruikt te worden als
aanvulling bij de hierna volgende tekeningen.
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Het is belangrijk te benadrukken dat er maar weinig voorbeelden volledig zullen overeenkomen
met een van deze vormen van organisatie. Enkel een aandachtige lectuur en een goed begrip van
de wettelijke, regelgevende en organisatorische kaders zullen leiden tot de nodige informatie
omtrent de positie van iedere in realiteit bestaande vorm van organisatie, in relatie tot deze puur
theoretische vormen van organisatie.

3.3 Marktgestuurd inititatief
De marktgestuurde regimes hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat economisch rendabele
diensten het resultaat zijn van autonome marktprocessen. De besturen variëren van een
volledige competitieve “open toegang” tot strikte “geautoriseerde regimes” waar de
ondernemers een min of meer permanent en uitgebreid niveau van exclusiviteit toebedeeld
krijgen. Deze twee opties moeten gezien worden als twee extremen in een continuüm.
De overheid kan ook een aantal “spelregels” uitvaardigen waar al de ondernemers op de markt
zich dienen aan te houden. Zo kan de overheid hun handelingen controleren en beperken (zie
Figuur 2). Men kan deze controlerende houding ook karakteriseren als de rol van “waakhond”
en/of die van “scheidsrechter”. Een voorbeeld is de controle op buitensporig gedrag door de
Office of Fair Trade in Groot-Brittannië. Als voorbeeld van een “spelregel” kunnen we de
regels aanhalen inzake de coördinatie van aanbod tussen aangrenzende of overlappende
aanbieders. Met andere woorden, men kan stellen dat ondernemers, eens ze aanwezig zijn op de
markt, een aantal gedragsregels moeten volgen zoals het garanderen van integratie in het
systeem, coördinatie van hun uurrooster met dat van hun buren. Dit heeft als doel de
verbindingen te verbeteren, een uniform systeem van tarieven tot stand te brengen, deel te
nemen aan geïntegreerde informatiesystemen, etc. Zo’n tussenkomst door de overheid zou een
mogelijke illustratie kunnen zijn van een oplossing van het falen van de markt, verbonden aan
effecten van het netwerk.

Figuur 2: Overheid bepaalt de “spelregels”, Bron: Maretope

Legende voor de figuur die de driehoeksrelaties weergeeft
C = consumers, V = voters, A = authority, O = operator
n = national, r = regional, l = local.
Een schaduw betekent verschillende actoren.
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3.4 Overheidgestuurde initiatieven
Besturen waar de overheid de initiatieven neemt hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat
diensten enkel en alleen kunnen voortkomen uit een weloverwogen handeling van de overheid.
Er kunnen geen diensten verleend worden die het resultaat zijn van marktkrachten aangezien er
geen wettelijke regelingen zijn die zo’n autonome toegang mogelijk maken (zo’n wettelijk
publiek initiatiefmonopolie bestaat in Frankrijk, buiten de Parijse regio). In dit opzicht is de
overheid in dit regime een monopolistische ondernemer, aangezien geen enkel nieuw aanbod tot
stand kan komen zonder initiatief van de overheid. Binnen deze systemen, als men het concrete
eigendomschap als neemt als voornaamste classificatiecriterium, kan er een onderscheid
gemaakt worden tussen besturen gebaseerd op concessies of franchising en besturen gebaseerd
op het publiek eigendomsrecht.
In concessies of Franchising kiest de overheid een bedrijf (zie Figuur 2) voor het opstarten en
het beheer van de openbaarvervoerdiensten (meestal een netwerk) en dit bedrijf is meestal de
eigenaar van de installaties en de voertuigen (een voorbeeld vinden we in Frankrijk: Rouen). De
selectieprocedure kan verlopen volgens verschillende methoden (zoals directe selectie,
preselecties gevolgd door onderhandelingen of een open aanbesteding). Een mooi voorbeeld
hiervan zijn de Britse spoorwegen waarbij een scheiding wordt gemaakt tussen het
eigendomsrecht van de infrastructuur, het rollend materieel en de uitvoering van het openbaar
vervoer.

Figuur 3: Concessies en gedelegeerd management, Bron: Maretope

In gedelegeerd management (zie Figuur 3) stelt de overheid de activa ter beschikking van een
(privé-) ondernemer, aan wie de overheid het management van het netwerk delegeert
(voorbeelden kunnen gevonden worden in verschillende Franse steden, zoals Lille (Rijsel) of
Lyon). Er kunnen verschillende procedures gebruikt worden voor het delegeren. In feite zijn
gedelegeerd management en concessie twee extremen, waartussen vele tussenvormen mogelijk
zijn. Dit type arrangementen leidt tot een grote waaier aan contracten die meer of minder
operationele, commerciële en investeringsrisico’s met zich meebrengen voor de ondernemers.
De contracten geven hen ook min of meer de vrijheid om hun diensten te ontwerpen. Het is
onmogelijk om alle details van zo’n relaties weer te geven in deze figuur. De specifieke
verdeling van de beslissingskracht onder de verschillende betrokken participanten zal verder in
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detail behandeld worden in het volgende deel. Deze figuren (zie Figuur 4 en 5) moeten
beschouwd worden in combinatie met de figuur hierboven.
Naast haar rol als initiatiefnemer speelt de overheid in dit type bestuur ook een rol in het
verlenen van vergunningen aan ondernemers en speelt ze een rol als “waakhond” of
“scheidsrechter” door een aantal spelregels te bepalen. Het dient opgemerkt te worden dat deze
verschillende rollen van de overheid niet noodzakelijk vervuld hoeven te worden bij éénzelfde
overheid. Soms is het zelfs beter dat ze niet door dezelfde overheden vervuld worden om
belangenconflicten te vermijden.

3.5 De verschillende rollen van de overheid in zowel de
marktgestuurde initiatieven als de overheidgestuurde
initiatieven

Samenvattend kunnen we stellen dat de overheid verschillende rollen kan spelen, zowel in de
marktgestuurde initiatieven als in de overheidgestuurde initiatieven:
Vergunningsbevoegde overheid: het bepalen van de geschiktheid van de potentiële ondernemers
aan de hand van technische parameters en het vervullen van juridische vereisten (i.e. de toegang
verlenen tot het beroep). Deze rol kan de overheid in alle regimes spelen. Het model is
voorgesteld voor “New Institutional Frameworks for public passenger Transport” in Ierland
(weg).
Autoriserende overheid: het beoordelen van de wens van onafhankelijke ondernemers met een
vergunning om toe te treden tot de actuele markt (i.e. toegang verlenen tot de markt in
marktgestuurde initiatieven). Dit is een model dat in overweging genomen wordt in
Denemarken voor de openbare busdienst.
Concessieverlenende overheid: het initiatief nemen om een concessie uit te besteden en om een
vergunde ondernemer te selecteren voor de concessie (door competitieve uitbesteding of via een
andere procedure) i.e. de toegang te verlenen tot de markt in overheidgestuurde initiatieven. Dit
model is voorgesteld voor een aantal landen waaronder Australië.
Regulerende overheid: het instellen van de “spelregels” voor ondernemers die aanwezig zijn op
de markt, samen met het spelen van de rol van “waakhond” of “scheidsrechter” en het doen
naleven van de spelregels in alle regimes. Dit is toegepast in het Verenigd Koninkrijk en
bepaalde regio’s in Spanje.
Ondernemende overheid: wanneer de overheid de risico’s op zich neemt die verbonden zijn aan
ondernemingen in de transportsector, dan creëert zij zo een openbare transportmaatschappij (of
non-corporate internal division producing transport services) ofwel door zelf als eigenaar op te
treden ofwel door de productie van de door haar ontworpen diensten uit te besteden. Dit kan
zowel gebeuren onder overheidsinitiatief (wettelijk publiek monopolie) als onder marktinitiatief
(de diensten gecreëerd door de overheid moeten door de wetgevende macht goedgekeurd
worden). Het loont de moeite voor studenten om de case in Finland, meer bepaald Helsinki en
Turku verder te bestuderen.
Subsidiërende overheid: voor twee doeleinden: het stimuleren van het algemene aanbod van
diensten en de herverdeling van de rijkdom via politiek gekozen maatschappelijke doelgroepen
(zoals oudere mensen, werklozen, gehandicapten).
Het is van groot belang om deze verschillende rollen te onderscheiden om zo de werking van de
verschillende organisatorische kaders te kunnen beschrijven. Het is eveneens belangrijk om aan
te geven of deze rollen al dan niet vervuld worden door verschillende overheden, en het is van
belang om hun wederzijdse relaties te benadrukken.
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In vele gevallen zullen verschillende niveaus van overheden aanwezig zijn, zoals de lokale, de
regionale en de nationale overheden. Het is van belang om een adequate weergave op te stellen
van de al dan niet bestaande relaties tussen deze verschillende niveaus, zowel in termen van
financiering als in termen van coöperatie. Een voorbeeld hiervan is de creatie van
gecoördineerde lichamen zoals Zwechverbände en Verkehrsbünde in Duitsland.
Het loont eveneens de moeite te vermelden dat slechts in zeer weinig gevallen de verschillen
tussen de diverse modellen echt exclusief zijn. Het is immers zo dat de staat in vele gevallen
zowel voor politieke als maatschappelijke redenen wenst om specifieke sectoren van de
maatschappij de bereiken door middel van subsidie of door het promoten van specifieke
onderwerpen rond milieu en ruimtelijke planning. Het is ook duidelijk dat het in vele landen
omwille van historische redenen niet wenselijk is om enkel te focussen op de middelen van het
management of de planning voor de levering van openbare transportdiensten. Het is bijgevolg
belangrijk om het bestaande wettelijke en regulerende kader van iedere staat en iedere regio te
begrijpen door onderzoek van de student.

3.6 Oefeningen/Taken bij Module 2
De volgende oefeningen en taken hebben niet de intentie dwingend en zeer volledig te zijn.
PORTAL is zich ervan bewust dat de educatieve systemen verschillen van land tot land
doorheen Europa. Daardoor moeten deze oefeningen veeleer gezien worden als een voorbeeld.
Het is niet de bedoeling dat deze oefeningen het werk vervangen dat docenten willen opgeven
aan hun leerlingen als deel van een breder studieprogramma. Ze trachten de kennis en de
vaardigheden te testen die zouden verworven moeten zijn door het gebruik van het aangereikt
materiaal.

1. Definieer de volgende begrippen en geef specifieke voorbeelden voor elk begrip:

- Marktconcurrentie

- Organisatie van overheden bevoegd voor transport

- Overheden bevoegd voor de wetgeving inzake transport

- Agentschappen bevoegd voor de planning van het transport

2. Geef een volledige uitleg van de functies van de hieronder vermelde gegevens en geef
tevens voorbeelden in Europa van elk van hen:

- Overheden die het transport organiseren (Organising Transport Authorities)

- Overheden die het transport reguleren (Regulatory Transport Authorities)

- Agentschappen bevoegd voor de planning van het transport

3. Leg uit wat bedoeld wordt met marktgestuurd initiatief. Laat zien hoe het een invloed heeft
op de beslissingsprocedure. Leg de nadruk op de rol van de verschillende betrokken
participanten in deze procedure. De studenten dienen hun antwoord te staven met
voorbeelden.

4. Geeft een voorbeeld van modellen in het Europese openbaar vervoer van marktgestuurde
initiatieven en overheidgestuurde initiatieven door één locatie in Europa te identificeren.
Geef eveneens een overzicht van de ontwikkeling van het proces van regulatieve
hervormingen tot de actuele uitvoering. Benadruk de onderwerpen die van belang zijn voor
de participanten. Benadruk eveneens de relevante resultaten van het leveren van diensten
zoals die kunnen waargenomen worden in de geselecteerde locatie.
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3.7 Aanbevolen Lectuurlijst bij Module 2:

(De onderstaande lijst is enkel bedoeld als indicatie en niet als een zeer uitgebreide lijst.
Exhaustievere lijsten kunnen gevonden worden bij MARETOPE en op de website van de
Europese Commissie).

Department of the Environment, Transport and the Regions (1998a) A New Deal for Transport:
Better for Everyone, Cm 3950, The Stationery Office, London

Department of the Environment, Transport and the Regions (1999a) Focus on Public Transport
1999a, The Stationery Office, London.

Dodgson, J and Katsoulacos, Y. (1998) Quality Competition in Bus Services: Some Welfare
Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282

Federtasporti-Website-http/www.federtaspoti.it/

Federtrasporti (March,1999), Bollettino Economico sui Settore del Trasporti, Efficienza e
Suissidiartita: il Trasporto Locale dopo la Riforma

FISCUS Research Consortium (1999), Cost Evaluation and Financing Schemes for Urban
Transport Systems, Transport Research – Fourth Framework Programme – Final report.
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4. Planning– en Controleniveaus in het openbaar
vervoer

4.1 Specifieke leerdoelstellingen van Module 3
Na voltooiing van deze modules zullen de studenten het volgende begrijpen:

• De basisfactoren die een invloed hebben op de beslissingsprocedure en de invloeden die de
procedure van planning en controle van de geleverde diensten beïnvloeden,

• De identiteit van en de rol die gespeeld wordt door de participanten die bijdragen aan de
beslissingsprocedure,

• De verdeling of toewijzing van de macht inzake het nemen van beslissingen tussen de
verschillende participanten.

4.2 Inleiding
Terwijl de vorige module de relatie tussen alle betrokken partijen in de verstrekking van
openbaar personenvervoer voorstelde, zal deze module de nadruk leggen op de verdeling van de
macht inzake het nemen van beslissingen. Ons baserend op verschillende theoretische definities
(zie Anthony, 1988 of Hellriegel en Slocum, 1992) zullen we de volgende definitie gebruiken1:
Strategisch niveau: strategische planning zit vervat in de formulering van de algemene
streefdoelen en in de algemene bepaling van de middelen die gebruikt kunnen worden om deze
doelen te bereiken.

Samengevat: wat willen we bereiken?
Tactisch niveau: tactische planning gaat over het nemen van beslissingen in verband met de te
verwerven middelen die ons kunnen helpen om de algemene doelstellingen te realiseren, en over
hoe we die middelen op een efficiënte manier kunnen gebruiken.

Samengevat: welk product kan ons helpen om de doelstellingen te realiseren?
Operationeel niveau: de verzekering dat orders uitgevoerd worden en dat dit op een efficiënte
manier gebeurt.

Samengevat: hoe kunnen we dat product produceren?

Figuur 4 geeft deze verschillende niveaus weer evenals hun gevolgen voor de sector van het
openbaar vervoer, zonder al te verwijzen naar een specifiek wettelijk of regulerend kader. De in
de figuur gebruikte termijnen zijn voorbeelden van eenvoudige busnetwerken van kleine steden.
Het spreekt vanzelf dat de termijnen langer zullen zijn wanneer het gaat om permanente
infrastructuren, zoals vaak het geval is in grotere steden.

                                                     
1 Deze indeling is gebruikt door Van de Velde (1992) in een eerste poging om verschillende vormen van
organisatie in openbaar vervoer te vergelijken. Zij is vervolgens opnieuw uitgewerkt in Van de Velde (1997).
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Figuur 4: Niveaus van de planning en de controle van het openbaar vervoer. Bron: Maretope.

In tegenstelling tot de hardware-kant, die gaat over de productie van voertuigkilometers,
kunnen we de softwar-kant omschrijven als alles dat kan helpen om de voertuigkilometers te
verkopen, i.e. hen te transformeren in personenkilometers. Vanuit een dynamisch standpunt
gezien moet er natuurlijk feedback zijn tussen de betrokken niveaus waarop beslissingen
genomen worden, voornamelijk gebaseerd op de feedback van (mogelijke) klanten. Idealiter is
er ook een link tussen de hardware-kant en de software-kant op strategisch niveau. Zo kan een
adequate evolutie van de diensten verzekerd worden, in overeenstemming met de behoeften van
de markt en de genoteerde algemene doelstellingen. In Figuur 4 wordt, voor de duidelijkheid,
niet de nadruk gelegd op deze essentiële dynamische links en op de feedback van informatie.
Zoals bij elke productie is het mogelijk dat een of meer participanten verantwoordelijk zijn voor
iedere beslissing voorgesteld in de tabel. In het algemeen kan de ketting strategie – tactiek –
uitvoering gezien worden als een (serie van) ketting van principal-agents. De organisatie van
deze ketting kan zeer veel verschillende vormen aannemen. De volgende tekeningen geven
enkele van deze mogelijkheden weer.
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4.3 Voorstelling van de vormen van organisatie, gebruik makend
van de bovenstaande concepten op niveau van het systeem

Gebruik makend van de niveaus van planning en controle die hierboven voorgesteld zijn, samen
met de inzichten verkregen via de classificatie van de organisatorische vormen, is het mogelijk
geworden om een grafische representatie uit te tekenen van zowel de conceptuele als van de
bestaande vormen van organisatie in het openbaar vervoer. Eén vorm van organisatie zal in de
volgende alinea voorgesteld worden.
Het accent ligt hier op de rol van de overheid (of overheden) als concessieverlenende autoriteit,
die het initiatief neemt voor de oprichting van diensten en die aan het hoofd staat van een
‘principal agent’ ketting. De nadruk ligt ook op haar rol van toelatende en regulerende overheid
in de controle van het marktinitiatief. De rol van de overheid in haar bevoegdheid tot vergunnen
(toekenning van de job), als ondernemende overheid (eigenaar van de transportmaatschappijen)
en subsidiërende overheid is voor de duidelijkheid weergegeven in de tekeningen. De
democratische relatie tussen “de Bevolking” en de overheid is eveneens toegevoegd aan de
ketting principal agent, maar dan enkel onder overheidsinitiatief (voor de duidelijkheid).

Voorbeeld: aanbesteding van het ontwerp en de realisering (Franchising)
Deze vorm van organisatie gaat een stapje verder door transportondernemers de mogelijk te
geven de diensten aan te passen. Deze vrijheden zijn beperkt door de minimale richtlijnen
opgesteld door het agentschap dat de concessie uitgeeft (zoals de “passenger service
requirements” bepaald in Groot-Brittannië door de Office of Passenger Rail Frachising). Deze
agentschappen organiseren de aanbestedingen van alle diensten, per gebied, in
overeenstemming met de instructies van de overheid. De opsplitsing tussen het “departement
transport” van de overheid en het agentschap bevoegd voor aanbestedingen is aan te bevelen
maar is niet strikt noodzakelijk. Immers, de overheid is zelf ook bevoegd om de minimale
richtlijnen en het niveau van de diensten te bepalen (zie Figuur 5).
Deze vorm van organisatie, gebruikt voor de franchisering van het British Rail, is verwant met
de Franse praktijk wat betreft de openbaarvervoernetwerken. Er is echter wel een verschil: het
onderscheid tussen het departement transport van de overheid en het agentschap bevoegd voor
aanbestedingen is ofwel afwezig in Frankrijk ofwel is het niet zo strikt als hier voorgesteld
wordt. Voorts ligt het verschil tussen deze vorm van organisatie en de Franse praktijk
betreffende stedelijke netwerken in het machtsevenwicht tussen ondernemer en overheid. De
ondernemer heeft in Frankrijk een vrij stevige positie in de contractbesprekingen, maar deze
positie wordt zwakker eens hij effectief onder contract staat: zijn vrijheden worden vaak beperkt
tot het mogen suggereren aan de overheid van veranderingen in diensten; in de eigenlijke
beslissing tot verandering heeft de ondernemer geen inspraak.
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Figuur 5: aanbesteding van het ontwerp en de uitvoer (concessie) (BR Franchinsing), Source: Maretope

Sleutel bij de figuur:

• De eerste rij van de figuur geeft aan welke actoren betrokken zijn in de beschreven vorm
van organisatie. Het karakter van iedere actor staat onder zijn algemene naam.

• De tweede rij van de figuur geeft met behulp van pijlvormige blokjes weer welke
controlerelatie er bestaat tussen de betrokken deelnemers.

• Het onderste gedeelte van de figuur geeft aan welke actoren verantwoordelijk zijn voor de
verschillende beslissingen, voorgesteld in Figuur 4, door iedere beslissing onder de
verantwoordelijke deelnemer te plaatsen. Een wit blok betekent dat de participant de
volledige verantwoordelijkheid draagt over de beslissing. Een grijs blok betekent dat de
participant eveneens recht van inspraak heeft met betrekking tot het item direct rechts of
direct links van hem. De tekst tussen haakjes in zo’n grijs blok geeft aan welke invloed die
bepaalde participant heeft. In de tabel wordt het volgende voorbeeld gegeven (hier tussen
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• aanhalingstekens): de mogelijkheid om te “discussiëren”, “voorstellen” te doen, “minimale
richtlijnen” te bepalen bij wijze van contract, “kortingen” te creëren in de vervoerprijzen,
“toegankelijkheidsvoorwaarden” vast te leggen voor de voertuigen, “coördinatie” en
“publicatie” van de diensten te eisen.

• De verticaal geplaatste tekst duidt het instrument of het selectiemechanisme aan dat
gebruikt is om de relaties te bewerkstelligen die weergegeven zijn in de tweede rij van de
figuur.

4.4 Het verdelen van de beslissingen tussen de participanten
In vele gevallen zullen de beslissingen betreffende één onderwerp, zoals tarieven en routes, niet
volledig toegekend worden aan één enkele participant. Wat de tarieven betreft kan men
vaststellen –zonder te oordelen of dat nu goed of slecht is– dat een politieke raad de macht om
beslissingen te maken in handen wil houden inzake de maximale verhogingen van de tarieven,
of soms zelfs inzake de niveaus van de tarieven. In zo’n situaties wordt de structuur van de
tarieven bepaald door een gecoördineerd lichaam, belast met de planning van het
openbaar vervoer. Het feitelijke niveau van de tarieven wordt bepaald door de ondernemers,
binnen een reeks grenzen vastgelegd door de andere actoren.

Figuur 6: verdeling van de beslissingen tussen de participanten. Bron: Maretope.
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Voor vele organisatievormen is de keuze om sommige onderdelen te delegeren, aan of uit te
besteden aan andere actoren (uitbesteden op de markt) of integendeel alle beslissingen te nemen
binnen één organisatie (interne hiërarchie) een centraal vraagstuk. Het resultaat is meestal een
veelvoud van contractuele relaties tussen de verschillende actoren, waar de financiële risico’s
gedeeld moeten worden en waar allerhande bijkomende stimulerende maatregelen kunnen
voorzien worden (zoals kwaliteitsaspecten). Deze contractuele relaties hebben niet alleen hun
invloed op de wisselwerking in het management tussen het operationele en het strategische
niveau , maar zijn ook van belang voor het algemeen beleid.

4.5 Oefeningen/ Taken voor Module 3
De volgende oefeningen en taken hebben niet de intentie dwingend en zeer volledig te zijn.
PORTAL is zich ervan bewust dat de educatieve systemen verschillen van land tot land
doorheen Europa. Daardoor moeten deze oefeningen veeleer gezien worden als een voorbeeld.
Het is niet de bedoeling dat deze oefeningen het werk vervangen dat docenten willen opgeven
aan hun leerlingen als deel van een breder studieprogramma. Ze trachten de kennis en de
vaardigheden te testen die zouden verworven moeten zijn door het gebruik van het aangereikt
materiaal.

1. Definieer en beschrijf het verschil tussen het volgende:

- Autorisatie

- Concessie

- Totaal kwaliteitsmanagement

- Benchmarking

- Kwalitatieve partnerships

2. Kies één van bovenstaande topics en werk uit hoe het gewerkt heeft in een Europese
omgeving.

4.6 Aanbevolen literatuurlijst voor module 3

(De voorgestelde literatuurlijst is enkel bedoeld als indicatie en is niet zeer gedetailleerd.
Exhaustievere lijsten kunnen gevonden worden bij MARETOPE en op de website van de
Europese Commissie)

Department of the Environment, Transport and the Regions (1998c) Railway Policy: A
Response to the Third Report of the Environment, Transport and Regional Affairs Committee
on the Proposed Railway Authority and Railway Regulation, Cm 4042, The Stationery Office,
London

Department of the Environment, Transport and the Regions (1999 c) From Workhorse to
Thoroughbred- A better role for bus. DETR, London.

Department for International Development (May 2000), Draft Final Report, Review of Urban
Public Transport Competition, Holcrow-Fox, London.

Dodgson, J and Katsoulacos, Y. (1998) Quality Competition in Bus Services: Some Welfare
Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282

FISCUS (2001) European Commission, Brussels, (www,



Regelgevend kader voor Openbaar vervoer 31

PORTAL Studiemateriaal www.eu-portal.net

Ireland, (2001) New Institutional Frameworks Public Passenger Transport in Ireland, The
Stationery Office, Dublin. (www.dpe@irlgove.ie)

Italian Ministry of Transport –website- http:/www.trasportinanavigazione.it/

ISOTOPE, (2001),Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

MARETOPE Research Consortium (2001) Deliverables 1,2,3, Office for Official Publications
of the European Communities, Luxembourg.

Van de Velde, Didier,(2000), Managing and Assessing Regulatory Evolution in local Public
Transport Operations in Europe, in MARETOPE, Deliverable 1. Funded through the 5th.
Framework RTD Programme, 2000.

mailto:www.dpe@irlgove.ie
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5. Contractuele relaties tussen participanten van
de publieke transportvoorziening

5.1 Specifieke doelstellingen voor module 4.
Na voltooiing van deze module zullen de studenten het volgende begrijpen:

• De risicospreiding tussen de participanten. Dit heeft als doel het bereiken van de algemene
doelstellingen, geformuleerd in het beleidmakingsproces.

• De conflicten die kunnen ontstaan in verband met de bekwaamheid van elk van de
participanten in de doelstellingen die geïdentificeerd zijn in de planningfase van het proces.

• Het debat gerelateerd aan onderwerpen rond bestuur i.e. publiek versus privaat over wie
eigenaar is van de te leveren diensten of van de infrastructuur die nodig is om de vereiste
diensten te realiseren.

• De verschillen tussen een “vaste” en een “flexibele” planning zoals die ook begrepen
worden buiten Europa.

5.2. Inleiding
(Tekst afkomstig van Maretope, Isotope en Quattro)
In contracten binnen het het openbaarvervoerdomein wordt meestal een onderscheid gemaakt
tussen productiekostenrisico en inkomstenrisico. Risico’s kunnen op verschillende manieren

verdeeld worden, zoals we kunnen zien in
Figuur 7 die betrekking heeft op een
contract tussen de overheid en
transportondernemer. Het grootste
onderscheid in deze figuur is het verschil
tussen beheers, brutokosten en
nettokosten. Er zijn echter veel
tussenvormen van contracten mogelijk,
zoals we kunnen zien in de grijze
vierkantjes.
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Risicospreiding

Figuur 7: Risicospreiding. Bron: Maretope

Wanneer men contracten in het openbaar vervoer analyseert, dient men ermee rekening te
houden dat er een evenwicht moet zijn tussen de gegeven stimulansen en de middelen ter
beschikking van diegenen die deze stimulansen moeten ondergaan. Bijvoorbeeld, een
nettocontract waarbij de overheden verantwoordelijk zijn voor het bepalen van de tarieven
riskeert de structuur snel onevenwichtig te worden en bijgevolg een bron van conflict.
Omgekeerd, wanneer een ondernemer tactische vrijheid krijgt zou hij ook de toegenomen
financiële verantwoordelijkheid moeten dragen die zijn tactische beslissingen met zich
meebrengen. Daarbij moet eventueel ook aan een verlengde contractperiode gedacht worden.
Met andere woorden, een verdere analyse van contractuele relaties moet rekening houden met
verschillende standpunten tav het contract. Het financieel perspectief is zeer belangrijk, vooral
in een sector waar de tussenkomst van de overheden niet enkel dient als financiering maar –
meestal– als subsidie.
Naast productierisico en inkomstenrisico zijn er de financiële risico’s (interesten en
valutaschommelingen), de planningsrisico’s (verandering van routes en ruimtelijke ordening
binnen de stad) en de milieurisico’s (uitstoot en geluidsoverlast).
Algemeen gezien zouden risico’s het beste toegekend worden aan die partijen die het best deze
risico’s kunnen vermijden of die in staat zijn de gevolgen ervan te dragen. Dit zou normaal
gesproken omschreven moeten worden in het contract, maar het komt vrij vaak voor dat er
onverwachte verliezen opduiken die kunnen voortkomen uit onvoorziene bronnen. Het kan dan
ook tot een conflict leiden wanneer deze gevolgen achteraf toegekend worden aan een of andere
partij.
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Conflicttypes
Er zijn zowel interne (industriële relaties) als externe (tussen een overheid en een ondernemer)
conflicten en ze zullen verschillen qua belangrijkheid. In Figuur 8 vinden we de belangrijkste
conflicttypes terug; deze zullen becommentarieerd worden in de onderstaande paragrafen.

Figuur 8: Conflicttypes, Bron: 

Conflicten kunnen ontstaan w
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aangehaald hebben in het vo
van kosten en inkomsten, teg
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anneer zware verantwoordelijkheden niet van bij het begin
 bijgevolg naderhand opgelost moeten worden. Alle risico’s die we
rige hoofdstuk herbergen potentiële conflicten, zoals het spreiden
engestelde belangen en prestatie.

ontracten een clausule moeten bevatten om problemen op te lossen
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ruik2
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Figuur 9: privé vs. publiek management en eigendom, Bron: Maretope

Volgens de studie van de Wereldbank (1995) is de manier waarop de drie problemen van
asymmetrie in informatie, beloningen en boetes en verbintenis bepalend voor hun succes. De
studie toont aan dat prestatiecontracten maar zelden de motivatie lijken te verbeteren –ze
zouden zelfs meer kwaad dan goed doen– in hoofdzaak omdat de publieke managers dan de
mogelijkheid krijgen om hun kennisvoordeel om te zetten in veel zwakkere doelstellingen. Wat
managementcontracten betreft, daar lijkt het succes afhankelijk te zijn van het
concurrentieverloop (zowel de concurrentiële strijd om het contract als de concurrentie op de
markt). Volgens de Wereldbank is de grote moeite die gedaan moet worden om aan de
noodzakelijke informatie te geraken voor het onderhandelen, het controleren en het versterken
van zulke contracten, een aansporing om de contracten te beperkten tot sectoren waar de
technologie min of meer op hetzelfde niveau blijft en waar het makkelijk is kwaliteit te
vergelijken. Bij regulerende contracten tenslotte, die volgens de Wereldbank tot het beste
resultaat leiden, blijkt het succes afhankelijk van het zorgvuldig ontwerp en, in sommige
gevallen, van gelijktijdig gebruik van directe concurrentie.

Vaste versus flexibele planning3

De classificatie voorgesteld in de studie van de Wereldbank verwijst impliciet naar het tactisch
niveau. In de context van aanbestedingen kan het nemen van beslissingen op tactisch niveau op
verschillende manieren georganiseerd worden. De “tactieken” kunnen a-priori, voor de
uitbestedingen vastgelegd worden en de ondernemers hebben dan ofwel geen “tactische macht”,
zoals in Londen en Kopenhagen, ofwel enkel “tactische macht” gedurende de contractperiode
onder de vorm van aanmoedigingen om aanpassingen door te voeren. Dit is het geval in

                                                     
3 Deze paragraaf maakt deel uit van de paper van Van de Velde, D.M. (in voorbereiding), “Organisational forms
and entrepreneurship in public transport. Part 2” (gebaseerd op de paper van Van de Velde, D.M., (1997),
“Entrepreneurship and tendering in local public transport services”, voortkomend uit het 5th International Conference on
Competition and Ownership in Land Passenger Transport, Leeds (UK), 27-30 May 1997.
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Helsingborg en Sundsvall (Zweden) of in Adelaide (Australië).4 De “tactieken” kunnen ook
bepaald worden tijdens de uitbestedingen (zoals voorgesteld is in Nederland en reeds realiteit is,
zij het op beperkte schaal, in Frankrijk) ofwel tegelijk met het uitbesteden van het operationele
niveau ofwel niet, maar hiervoor kan per contract de macht gegeven worden voor aanpassingen
gedurende de duur van het contract. De Britse spoorwegen vormen een voorbeeld van hoe
bieders kunnen winnen op basis de kwaliteit van hun voorstel en op basis van hun prijs. Maar de
Britse ondernemers dienen zich wel de houden aan een voorgeschreven vrijheid inzake het
herontwerpen (uurroosters, tarieven, imago, bijkomende diensten in en buiten de trein, etc.)
voor zolang hun contract geldig is.
Deze verschillende vormen zijn geordend in Figuur 10. Er zijn vier hoofdmogelijkheden wat
betreft de plaats van de tactische (T) beslissingen.

Figuur 10: Tactieken en uitbestedingen, Bron: Maretope.

Als de uitbestedende partij beslist om de ondernemers een zekere macht te geven om diensten te
ontwerpen, dan kan dit bij deze partij tot de conclusie leiden dat de tactieken niet door het

proces van onderhandelen en uitbesteden naar voren zouden moeten komen maar wel
voor het contract, omwille van het informatievoordeel dat de ondernemer heeft inzake
kennis van de markt. Het oplossen van deze asymmetrie in informatie kan nuttig zijn,
maar is kostelijk. Het is hoe dan ook mogelijk enkele interessante suggesties te doen ook
al is het probleem zelf daarmee niet opgelost.
Een nadere beschouwing zou dan kunnen leiden tot het besef dat de tactieken op zijn
minst herzienbaar moeten kunnen zijn gedurende het contract. De markt evolueert
voortdurend en ondernemers –vooral nieuwelingen– kunnen enkel kennis van de markt
verwerven door effectief te opereren in die bepaalde markt. De strijd om de tactieken
zou kunnen leiden tot een statisch netwerk, gebaseerd op een onvolmaakte waarneming
van de vraag door de (nieuwe) ondernemers, en dit is duidelijk niet wenselijk. Er moet
hier een evenwicht gevonden worden tussen meer vrijheden voor de agent (aims-

contracts5) en meer garanties voor de principal (means-contracts6).

                                                     
4 Zie het ISOTOPE – onderzoek voor de verdere uitleg van sommige voorbeelden.
5 We define aims-contracts as those where the principal sets a number of aims or targets which are to be fulfilled by the
selected agent using whatever means within some broad limits set by the principal.
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5.2 Oefeningen en opdrachten
De volgende oefeningen en taken hebben niet de intentie dwingend en zeer volledig te zijn.
PORTAL is zich ervan bewust dat de educatieve systemen verschillen van land tot land
doorheen Europa. Daardoor moeten deze oefeningen veeleer gezien worden als een voorbeeld.
Het is niet de bedoeling dat deze oefeningen het werk vervangen dat docenten willen opgeven
aan hun leerlingen als deel van een breder studieprogramma. Ze trachten de kennis en de
vaardigheden te testen die zouden verworven moeten zijn door het gebruik van het aangereikt
materiaal.

1. Schets de belangrijkste mogelijkheden inzake contracten waar de overheden rekening mee
dienen te houden als ze concurrentie toelaten in de markt. De nadruk moet gelegd worden
op kwesties die verband houden met risicospreiding en de mogelijke conflicten die kunnen
ontstaan wanneer concurrentie toegelaten wordt binnen de transportsector.

2. Leg de voor- en nadelen uit van vaste en flexibele planningsprocedures vertrekkende van
uw kennis van het aangereikte materiaal en van bijkomend materiaal dat u bestudeerd hebt.
U dient uw antwoorden te staven met specifieke voorbeelden binnen Europa.

5.3 Aanbevolen lectuurlijst bij Module 4.

(De voorgestelde literatuurlijst is enkel bedoeld als indicatie en is niet zeer gedetailleerd.
Exhaustievere lijsten kunnen gevonden worden bij MARETOPE en op de website van de
Europese Commissie)
Department of the Environment, Transport and the Regions (1998c) Railway Policy: A
Response to the Third Report of the Environment, Transport and Regional Affairs Committee on
the Proposed Railway Authority and Railway Regulation, Cm 4042, The Stationery Office,
London
Department of the Environment, Transport and the Regions (1999 c) From Workhorse to
Thoroughbred- A better role for bus. DETR, London.
Dodgson, J and Katsoulacos, Y. (1998) Quality Competition in Bus Services: Some Welfare
Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282
Evans, A, (1990) Competition and Structure of Local Bus Markets, Journal of Transport
Economics and Policy, 24,3, 255-281
Ireland, (2001) New Institutional Frameworks Public Passenger Transport in Ireland, The
Stationery Office, Dublin. (www.dpe@irlgove.ie)
ISOTOPE, (2001), Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
MARETOPE, (2001), Office for Official Publications of the European Communities,
Luxembourg.
NERA (1997)Evaluating Alternative Structures for the Bus Industry: A Report for the
Confederation of Passenger Transport, NERA, London.
Van de Velde, Didier,(2000), Managing and Assessing Regulatory Evolution in local Public
Transport Operations in Europe, in MARETOPE, Deliverable 1. Funded through the 5th.
Framework RTD Programme, 2000.

                                                                                                                                                           
6 We define means-contracts as those where the principal dictates to the selected agent the means to be used with
possibly some freedom of choice and with or without clear statement of the aims.
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6. Kwaliteitsgarantiesystemen in het Openbaar
Vervoer

(Tekst afkomstig van Maretope en Quattro)

6.1 Specifieke leerdoelstellingen
Na voltooiing van deze module zullen de studenten het volgende begrijpen:

• De betekenis van kwaliteitssystemen in het amendement voor regelgevend kader.

• De noodzaak om kwaliteitsparameters in te stellen door de vaststelling van criteria vóór de
toekenning van contracten;

• Het belang om de parameters van het regulerende beleid te realiseren voor het opstellen van
het contract betreffende de voorziening van het openbaar vervoer in een veranderde
omgeving;

• Het belang van het treffen van voorziening voor een geïntegreerd systeem van openbaar
vervoer in een nieuwe marktsituatie (gebaseerd op tarieven of structureel);

• Het belang om meetbare kwaliteitssystemen te ontwikkelen, die transparant zijn en
verklaarbaar in een nieuwe regulerende omgeving, en die verbetering met zich meebrengen.

6.2 Inleiding
Openbaar vervoer is een onmisbare dienst voor de bewoners van stedelijke gebieden. Wanneer
dit openbaar vervoer uitbesteed wordt is het evident dat de kwaliteit van de diensten verzekerd
moet worden. Hieromtrent zullen enkele relevante topics gepresenteerd worden in de volgende
module. Ze hebben allemaal te maken met de noodzaak een meetbaar Kwaliteitsgarantiesysteem
te ontwikkelen. Zulke systemen zullen het makkelijker maken een ‘Quality Loop’ te begrijpen,
waar specifieke criteria ingevoerd worden die een vereiste zijn voor alle ondernemers.
Dergelijke criteria zullen geïntegreerd moeten worden in de opstelling van contracten en ze
zullen de verlangens moeten weerspiegelen van de ontwikkeling van een geïntegreerd
transportsysteem evenals het leveren van middelen om de verbetering van de voorziening te
kunnen meten.

6.3 De quality loop
De relevantie van kwaliteitsspecificaties in contracten hangt af het feit of er consistente en
betrouwbare methoden worden gebruikt om de waarde te schatten van de diverse aspecten van
kwaliteit naar de passagier toe.
Om het niveau van de servicekwaliteit in UPT te bepalen stellen we voor om een
vereenvoudigde quality loop op te stellen gebaseerd op de ISO 9004.2-norm inzake
dienstkwaliteit. Deze is gebaseerd op vier verschillende criteria: de analyse van de verschillen
tussen deze vier criteria (zie Figuur 11) helpen het beleid hun service te verbeteren.
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Verwachte kwaliteit
Kwaliteitsniveau verwacht door de consument

Na te streven kwaliteit
Dit is het kwaliteitsniveau dat de ondernemer wil verzekeren naar de
passagiers toe.

Geleverde kwaliteit
Dagelijks Kwaliteitsniveau dat bereikt is in normale
ondernemingscondities.

Waargenomen kwaliteit
Kwaliteitsniveau zoals het waargenomen wordt door de passagiers
tijdens het gebruik.

Figuur 11: Kwaliteitscircuit, Bron: Afnor.

Klanten (passagiers, organiserende
overheid)

                  

Meting van de tevredenheid van de
klanten

                 

Onderneming (ondernemer, manager,
dienstleverancier, …)

                       

Meting van de uitvoering door het bedrijf

                       

Figuur 12: Kwaliteitscircuit, Bron: Quattro.

6.4 Contractontwerp
(Tekst afkomstig van Isotope en Quattro)
De specificaties voor een voortdurende verbetering zou deel moeten uitmaken van de
specificaties van de aanbestedingen. De overheid mag de middelen specificeren die voorzien
zijn, of de specificaties beperken tot het feit dat zo’n systeem voorzien dient te worden door de
ondernemers. In dit stadium zou de overheid moeten specificeren wat haar eigen
verantwoordelijkheid zal zijn en wat haar verwachtingen hieromtrent zijn.

Het contract moet dan het volgende specificeren:

• De doelstellingen van een continue verbetering;

• Middelen en verantwoordelijkheden, inclusief meting- en controleprogramma’s;

• Gevolgen van de maatregelen; inclusief financiële motivatie / boetes;

Na te streven kwaliteit

Verwachte kwaliteit

Waargenomen kwaliteit Geleverde kwaliteit
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• Controle van deze resultaten;

• Hulpprocedures ingeval het contract niet nageleefd wordt.

Deze specificatie van diensten door de overheid in de aanbestedingsprocedures zou
ondernemers en overheden moeten stimuleren om alle tactische / operationele domeinen te
bestrijken van het continu verbeteringssysteem:

• Transport (inclusief toegang /
uitsluiting door gebruikers)

• Verbindingen (binnen UPT / met
andere procedures)

• Klantgerichte informatie
(statische / real-time)

• Systeem van tarieven en verkopen

• Invloed op het milieu (in
algemene zin, inclusief de invloed
op modal split)

Het overeengekomen systeem moet uitgevoerd worden. Het moet een specifieke toekenning
bevatten van de controleverantwoordelijkheid, gerelateerd aan het niveau van de uitvoering en
de evaluatie van het systeem zelf.
Contracten van korte duur vormen een grotere uitdaging. Het is immers moeilijker hen te
voorzien van een permanent verbeteringsapparaat, aangezien de ondernemer het mogelijk niet
eens is met de kosten-batenanalyse. Daarom moet de overheid een neutraal verbeteringapparaat
ontwikkelen dat toegepast kan worden door elke ondernemer.

6.5 Integratie
De klant moet het systeem zien als eenheid (logische integratie). Dit is noodzakelijk om tot de
volledige fysieke integratie en de integratie van tarieven te komen. De fysieke integratie slaat op
het publiek transportsysteem zelf (ontwerp van het netwerk, de overstapstations en uurroosters)
en op de andere procedures. Het hoofddoel van de integratie is het aanbieden van meer
aantrekkelijke en gemakkelijke diensten aan het publiek. Het aspect van kostendekking speelt
eveneens een rol. Vermits het probleem van intermodale aansluitingen geldige redenen verstrekt
voor het uitstellen van de uitbreiding van verdere liberalisering en deregulering, zoals geschetst
in het Gemeenschappelijke transportbeleid van individuele lidstaten van de EU, blijkt uit
MARETOPE en uit andere studies dat er zeker een rol is weggelegd voor technologie op het
meest elementaire niveau van de ketting van openbaar personenvervoer. Het zou kunnen lijken
alsof de creatie van een meer concurrentiegericht beleid ongewoon lang duurt in vele landen.
Dit kan te wijten zijn aan de problemen van infrastructurele aard maar in andere gebieden
kunnen er zich ook andere knelpunten ontwikkelen als er concurrerende diensten zijn, geleverd
door verschillende ondernemers die allen een verschillend ticketsysteem gebruiken of
ondernemingen waarvan de kaartjes niet geldig zijn bij andere ondernemingen. De actuele
technologie (zoals “swipe cards”, G.P.S.S.) kan gebruikt worden wanneer de uitbestedende
overheid deze vooraf in het contract bedingt.
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6.6 Verbetering
Onder “voortdurende verbetering” van stedelijk openbaar vervoer verstaan we de behoefte aan
een permanente bijstelling van het dienstenontwerp en van de organisatie belast met het leveren
van de diensten, met het oog op het behouden of het doen stijgen van haar waarde. Vernieuwing
in diensten en management wordt gegenereerd door permanente verbeteringssystemen.
Verscheidene middelen (i.e.managementsystemen voor de kwaliteit van het geheel, controle,
boetes / motivatie) kunnen aangewend worden om het systeem voortdurend te verbeteren. Deze
middelen kunnen zowel op strategisch, tactisch als op operationeel niveau gebruikt worden; het
gemakkelijkste op het laatste, het operationele niveau. Een ander belangrijk
managementinstrument om tot voortdurende verbetering te komen is het “luisteren naar de
klant”.

                                                     

                    

                    

                   

From UPT monitoring: voortdurend verbeteringsproces

Figuur 13: Specificaties voor de controle van voortdurende verbetering, Bron: Quattro

Voorbeeld: Lindau, Duitsland.
In Duitsland vinden we het voorbeeld van hoe het mogelijk is een kwaliteitsservice te
ontwikkelen zonder beroep te doen op grote wetgevende hervormingen. Relatief rechtlijnige,
simpele initiatieven kunnen, vooral in kleinere regio’s of steden, leiden tot openbaar vervoer
met een hogere kwaliteit dat de objectieven van duurzaamheid, efficiëntie,
concurrentievermogen en rendabiliteit kan verwezenlijken.

UPT omgeving, inclusief
politiek, gebruikers e.a.

Organisatie,
Verantwoordelijkheden,
Uitrusting en Infrastructuur

UPT specificaties Inspectie van de specificatie
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Geleverde diensten Controle van de uitvoering

in het geval van
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geplande en te
gerealiseerde
diensten
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Tijdens de jaren ’90 werd in verschillende Duitse steden het zogenaamde “Stadtbussysteme” op
poten gezet (systeem van stadsbussen). Het was een opmerkelijk systeem wat betreft de modal
split en de subsidies per passagier. Het was geen antwoord op een veranderd wettelijk kader.
Het systeem van stadsbussen in Lindau is een mooi voorbeeld van het nieuwe model van
openbaar vervoer.
Het systeem van stadsbussen in Lindau (Constanzmeer), waar 25.000 mensen wonen, werd
ingevoerd in 1992. Het oude busnetwerk was sinds de jaren ’50 in handen van de Bundesbahn
en is tijdens de laatste jaren van zijn bestaan het grootste deel van zijn passagiers kwijtgeraakt.
Recent hebben andere busnetwerken rond het Constanzmeer (Frauenfeld (CH), Dornbirn en
Bregenz (A) ) hun kwaliteit grondig verbeterd en het aantal passagiers verhoogd. Lindau
besliste dan hun voorbeeld te volgen en hun systeem ook te reorganiseren. Men bestudeerde het
systeem van de omringende gemeenten gedurende één jaar en men trof binnen de gemeenteraad
voorbereidingen zonder externe bronnen te consulteren. Het nieuwe systeem is met een
overweldigend succes van start gegaan: reeds in het prilste begin hebben meer dan 6000
passagiers per dag gebruik gemaakt van het nieuwe aanbod; dit is meer dan het dubbel van het
verwachtte aantal. Het grootste probleem van het nieuwe systeem was dan ook het verwerken
van de grote vraag.
Binnen het systeem respecteert men strikt de intervallen van 30 minuten op 4 routes. Bussen
rijden van ongeveer 6.10 ’s ochtends tot 10.40 ’s avonds; ook op zaterdag en zondag rijden er
bussen. Alle bussen komen elk half uur samen in een centraal busstation, waardoor de
passagiers makkelijk van route kunnen verwisselen.
De ondernemer is de “Regionalverkehr Alb-Bodensee”, een dochtermaatschappij van de
Bundesbahn (DB, sinds1994 DB AG). De“Stadtwerke Lindau” nam de verantwoordelijkheid
voor het management en de marketing op zich. Er zijn nu veel marketingactiviteiten rond de
bus. Bovendien heeft de bus voorrang op elk andere voertuig bij de verkeerslichten.
Hoewel de kaartjes vrij duur zijn (DM 2.50 voor een kaartje enkele reis) vervoeren de bussen te
Lindau ongeveer 240.000 passagiers per maand – een cijfer dat door steden van vergelijkbare
grote slechts bereikt wordt op jaarbasis.
Voor ondernemers brengen deze frequenties nieuwe mogelijkheden aan het licht in steden van
vergelijkbare grootte: coördinatie en integratie van het transport.

6.7 Oefeningen / taken voor Module 5
De volgende oefeningen en taken hebben niet de intentie dwingend en zeer volledig te zijn.
PORTAL is er zich van bewust dat de educatieve systemen verschillen van land tot land
doorheen Europa. Daardoor moeten deze oefeningen veeleer gezien worden als een voorbeeld.
Het is niet de bedoeling dat deze oefeningen het werk vervangen dat docenten willen opgeven
aan hun leerlingen als deel van een breder studieprogramma. Ze trachten de kennis en de
vaardigheden te testen die zouden verworven moeten zijn door het gebruik van het aangereikt
materiaal.

1. Wat zijn de belangrijkste onderwerpen die aangepakt dienen te worden in de ontwikkeling
van een Kwaliteitsgarantiesysteem? Maak een lijst van vijf zulke onderwerpen en leg ze uit.

2. Welk model biedt volgens jou de meest efficiënte middelen aan voor het managen van een
Kwaliteitsgarantiesysteem in een veranderende regulerende omgeving? Geef bijkomend
materiaal om de efficiëntie van het voorgestelde model aan te tonen.
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6.8 Aanbevolen lectuurlijst voor Module 5

(De voorgestelde literatuurlijst is enkel bedoeld als indicatie en is niet zeer gedetailleerd.
Exhaustievere lijsten kunnen gevonden worden bij MARETOPE en op de website van de
Europese Commissie)
Colson, B. (1996) UK Bus De-regulation: A Qualified Success with much still to Offer
Customers and Society at Large, Transport Reviews, 16, 4, 301-312
Department of the Environment, Transport and the Regions (1998c) Railway Policy: A
Response to the Third Report of the Environment, Transport and Regional Affairs Committee on
the Proposed Railway Authority and Railway Regulation, Cm 4042, The Stationery Office,
London
Department of the Environment, Transport and the Regions (1999 c) From Workhorse to
Thoroughbred- A better role for bus. DETR, London.
Dodgson, J and Katsoulacos, Y. (1998) Quality Competition in Bus Services: Some Welfare
Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282
Evans, A, (1990) Competition and Structure of Local Bus Markets, Journal of Transport
Economics and Policy, 24,3, 255-281
Ireland, (2001) New Institutional Frameworks Public Passenger Transport in Ireland, The
Stationery Office, Dublin. (www.dpe@irlgove.ie)
ISOTOPE, (2001), Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
MARETOPE, (2001), Office for Official Publications of the European Communities,
Luxembourg.
Tebb, R. (1997), Privatisation and Innovation:Exploiting Guided Bus, Presented to the Fifth
International Conference on Competition and Ownership of Land Passenger Transport, Leeds,
England.
Transport 2000, (1997) Blueprint for Quality Public Transport, Transport- 2000, London.
Van de Velde, Didier,(2000), Managing and Assessing Regulatory Evolution in local Public
Transport Operations in Europe, in MARETOPE, Deliverable 1. Funded through the 5th.
Framework RTD Programme, 2000.
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7. Financierings- en subsidiëringsbeleid in het
Openbaar vervoer

(Tekst uit Maretope)

7.1 Specifieke doelstellingen van deze module:
Na voltooiing van deze module zal de student het volgende begrijpen:

• De relatie van de financiële bijdrage aan het openbaar vervoer van transportgebruikers;

• De relaties tussen gebruikers en de financiële steun van publieke bijdragen;

• De specifieke subsidiecategorieën die het openbaar vervoer helpen ontwikkelen;

• Het belang van alternatieve bronnen van inkomsten. Dezen kunnen tot stand komen ofwel
door de creatie van belastingen specifiek bedoeld voor het openbaar vervoer ofwel door
privé-subsidiëring i.e. de ontwikkeling van “publiek - private samenwerkingsverbanden ”;

• Alle mogelijke modellen die kunnen leiden tot de ontwikkeling van een permanent
financieringssysteem voor de transportsector.

7.2 Inleiding
Het vaststellen van de prijs en het financieren zijn verwante onderwerpen binnen het Openbaar
Vervoer. Immers, het niveau van de prijzen is vandaag bepalend voor de rendabiliteit (in welke
mate beschikt de sector over eigen kapitaal?) en bijgevolg voor de noodzaak aan subsidiëring.
Het vaststellen van de prijs en de financiering zijn eveneens sterk met elkaar verwant omdat het
vaststellen van de prijzen één van de belangrijkste methodes is om de financiën op te drijven.
Het prijzen speelt tenslotte ook een sleutelrol in de beïnvloeding van het aantal mensen dat
gebruikt maakt van een transportmiddel (alle transportmiddelen tellen mee). Zo kan men andere
belangrijke eisen inwilligen zoals economische efficiëntie en duurzame ontwikkeling. Er is
voldoende bewijs om te stellen dat de huidige prijsmechanismen en –niveaus een belangrijke
impact hebben op congestie en pollutie vermits ze geen duidelijke signalen kunnen stellen die
het sociale gedrag kunnen beïnvloeden.

In dit opzicht omvat de financiering van het openbaar vervoer alle economische instrumenten
die leiden tot:

• Meer efficiëntie, dwz de motivatie verhogen om tot economische efficiëntie te komen en
externaliteiten te internaliseren. ;

• Het oprichten van bijkomende (kapitaals)fondsen om de kosten te dekken van de
verschillende elementen van stedelijke transportsystemen.
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Men kan de volgende financieringscategorieën onderscheiden:

• Bijdragen van de transportgebruikers

• Bijdragen van publieke bronnen en publieke bedrijven

• Bijdragen van anderen

• Bijdragen van privé-personen

7.3 Financiële aspecten

Bijdragen van de transportgebruikers:
Binnen deze categorie zijn de inkomsten van de kaartjes van het openbaar vervoer de meest
voorkomende bron van inkomsten van financiering in Europa, alhoewel ze in de meeste steden
slechts een klein deel van de werkingskosten dekken. Met de gedereguleerde besturen als
uitzondering moeten het niveau en de structuur van de vervoerkosten binnen bepaalde grenzen
blijven die vastgelegd zijn door de overheden. Het gebruik van concessionaire vervoertarieven
(compensatie voor kortingen, betaald door de ondernemers of door de passagier) is een
veelvoorkomende praktijk in Europa. Dit is te wijten aan de karakteristieken van de stedelijke
openbare transportdiensten. Deze bijdragen in de vorm van gebruikerskosten of tarieven zijn
een belangrijk financieringsmiddel voor het openbaar stedelijke vervoersysteem in Europa. Ze
kunnen vastgesteld worden in overeenstemming met ofwel een kostengeoriënteerde ofwel een
vraaggeoriënteerde benadering. Als men zich richt op de kosten dan zouden de tarieven een
weerspiegeling moeten zijn van de (volledige of bijkomstige) kosten die het gebruik van het
transportsysteem met zich meebrengt. Als men zich in tegenstelling richt op de vraag dan
weerspiegelt de prijs de voordelen van dat gebruik (in overeenstemming met de bereidheid van
de gebruiker om te betalen). Eén van de kostengeoriënteerde aanpak omvat het principe van
maatschappelijke / marginale kosten. Dit heeft theoretisch gezien tot gevolg dat de prijzen
vastgesteld worden overeenkomstig de bijkomende maatschappelijke kosten die het extra
gebruik van het systeem met zich mee zou brengen, dus inclusief de kosten gerelateerd aan
externe effecten (vervuiling, geluidsoverlast,…). Met andere woorden, de vervoerprijzen
zouden een weerspiegeling moeten zijn van de marginale maatschappelijke kosten verbonden
aan het gebruik.
Dit alles leidt ons eveneens tot het concept “Eerlijke Prijszetting”. Dit kan geïnterpreteerd
worden als Sociale Gelijkheid. Hier moeten de distributie-effecten (hoe worden de kosten en
voordelen van de verschillende prijszettingsystemen verdeeld over de verschillende
inkomstenklassen?) in rekenschap gebracht worden. Zo’n systeem kan ook gezien worden als
een manier van prijszetting die geen negatieve verdeling of regressieve impact heft, b.v. dat in
verhouding de mensen uit lagere inkomstenklassen meer zouden moeten betalen dan de mensen
met een hoog inkomen. Immers, in zo’n geval betekent een efficiënte prijszetting niet altijd een
eerlijke prijszetting. De marginale sociale maatschappelijke laten geen verschillende
inkomstenniveaus toe.
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Bijdragen van publieke bronnen en ondernemingen:

• Publieke inkomsten, afkomstig ofwel van het algemene budget ofwel speciaal voor deze
sector opzij gehouden, vormen over het algemeen geen afdoende bron van inkomsten. Ze
zijn echter wel de belangrijkste bron voor investeringen en voor kostendekking in het
stedelijke openbaar vervoer. Ze dragen bij tot de stabiliteit van de dienstlevering en ze
compenseren eveneens het gebrek aan efficiëntie van de minder competitieve ondernemers.

• Kruissubsidie (geldstromen van andere activiteiten binnen het overheidsbedrijf) door
publieke ondernemingen valt ook binnen deze categorie. Kruissubsidie vormt een groot
probleem: het maakt concurrentie zeer moeilijk aangezien het enkel publieke
ondernemingen er gebruik van kunnen maken, in hoofdzaak stedelijke diensten die ook
andere bevoegdheden hebben (zoals electriciteitsvoorziening, gas, interstedelijk transport,
…). De mogelijkheid om het concurrentievermogen op deze wijze te beïnvloeden is vooral
frequent in bestuurskaders waar de stadsdiensten een belangrijk deel van de markt in handen
hebben.

Bijdragen van anderen:
Men kan twee types ontdekken in het internaliseren van externe kosten van transportdiensten:

• Enerzijds zijn er specifieke belastingen, bedoeld voor de transportsector, mogelijk die op
directe of indirecte wijze gevorderd kunnen worden van de werkgevers. Deze taksen dienen
dan om de mobiliteit van hun werknemers te garanderen. Voorbeelden zijn de “versement
de transport” in Frankrijk en de gelijkaardige taksen in Wenen en Brazilië. Het grootste
nadeel van deze methode is het feit dat zulke taksen de kosten per werknemer de hoogte in
jagen. Als voordeel heeft dit systeem dan weer het feit dat er een bijkomende
financieringsbron gecreëerd wordt zonder de competitieve druk op de ondernemer weg te
nemen. Deze blijft dus min of meer verplicht om de kwaliteit van zijn diensten steeds te
verbeteren, aangezien de keuze van een circuit en een onderneming nog steeds in handen is
van de eindgebruiker.

• Anderzijds is er de zogenaamde winstbelasting , die praktisch geen bedreiging vormt voor
het competitieve aspect. Deze methode heeft volgende voordelen:

- Winstbelasting via inkomsten van ondernemers: het internaliseren van de externe
voordelen van de transportfaciliteiten maakt subsidiëring makkelijker en tegelijk de
nood aan subsidies kleiner. Bovendien kunnen sommige van de gediversifieerde
diensten een stimulans zijn voor een groter klandizie (bijvoorbeeld commerciële
gebieden, verticale integratie van diensten, etc.)

- Winstbelasting via taksen: naast het internaliseren van externe voordelen kunnen taksen
(bijvoorbeeld van landeigenaars) de systematische benadering stimuleren van de
ruimtelijke ordening met een belangrijke impact op de rijkwijdte van de acties van de
overheden bevoegd voor het mobiliteitsnetwerk.

Privé-bronnen: Binnen de private financieringsbronnen zijn de privé-leningen, publieke privé-
samenwerkingsverbanden het meest relevant:
Private leningen zijn een traditionele financieringsvorm. Ze zijn over het algemeen bedoeld om
cash-flowproblemen op te lossen. Hun grootste voordeel is dat ze een kostenverdeling over
verschillende generaties gebruikers mogelijk kunnen maken.



Regelgevend kader voor Openbaar vervoer 47

PORTAL Studiemateriaal www.eu-portal.net

Publieke private samenwerkingsverbanden zijn contracten tussen de publieke en de private
sector. Ze zijn over het algemeen gebruikt om oplossingen te verstrekken als er in steden
mobiliteitsproblemen zijn. Als deze overeenkomsten goed uitgevoerd worden hebben ze de
volgende voordelen:

- Verbetering van de efficiëntie;

- De druk op het publieke budget wordt minder;

- De risico’s en de verantwoordelijkheden worden gedeeld met privé-partners;

- Stimulans om ondernemingsinnovaties door te voeren;

- Voordelen van de privé-management methodes.
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Figuur 14: Alternatieven voor de financiering van het Stedelijk Transport, conceptueel. Bron: FISCUS
handboek.

Figuur 14, opgesteld door het onderzoek van FISCUS, geeft ons een goed idee van de gevolgen
van elk financieringsalternatief. Het dient opgemerkt te worden dat deze figuur ook het vervoer
per auto omvat. In de complexiteit van deze figuur kan de driehoeksrelatie onderscheiden
worden die eerder beschreven is, met dit verschil dat de overheid en de belastingsbetalers
samengesmolten zijn in deze figuur.
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Om op gepaste wijze voorbeelden te beschrijven uit de realiteit is het belangrijk om het
volgende te onderscheiden: “betalingen” (ritprijzen, subsidies, contractprijzen, etc.) versus
“financiering” in de strikte betekenis (zoals in publiek private samenwerkingsverbanden,
leningen, etc.), “investeringen” versus “werkingskosten” , bronnen van inkomsten voor de
overheden versus inkomsten voor de ondernemers.
FINANCIERINGSALTERNATIEVEN
(Bron: FISCUS)

Figuur 15: Financiering door gebruikersbijdragen (concept) – IFIP 1999
Opsplitsing van fig 14 Bron: Fiscus handboek
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Figuur 16: Financiering door gebruikersbijdragen (concept) – IFIP 1999
Opsplitsing van fig 14 Bron: Fiscus handboek
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Figuur 17: Financiering door value capture (concept) – IFIP 1999
Opsplitsing van de Complexe Figuur 14. Bron: FISCUS Handboek

Figuur 18: Financiering door cross funding (concept) – IFIP 1999
Opsplitsing van de Complexe Figuur 14. Bron: FISCUS Handboek
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Figuur 19: PrivateFinanciering (concept) – IFIP 1999
Opsplitsing van de Complexe Figuur 14. Bron: FISCUS Handboek
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• Er worden belastingen opgelegd om kosten inzake het milieu en toevallige bijkomende
kosten te dekken;

• Tussen verschillende modi bestaat er geen kruisfinanciering. Elke modus kan zichzelf in
stand houden, kan voldoen aan zijn eigen kapitaalvereisten en kan de huidige kosten
dekken. Het is echter wel mogelijk dat er speciale subsidies bestaan voor enkele niet-
winstgevende routes of passagierstypen (bijvoorbeeld gepensioneerden) te compenseren.
Deze subsidies zijn dan afkomstig van de algemene belastingen.

1. Bijdragen van de gebruiker
Vervoerprijzen Lokaal
Autoverzekering Nationaal
Brandstoftaks Nationaal
Gebiedsvergunning, Cordontol, Electronisch prijsbeleid Lokaal
Parkingtickets Lokaal

2. Publieke budgetten
Algemene belastingen Nationaal
Lokale budgetten Lokaal
3. Winstbelasting
Eigendomstaksen of werkgeversbijdragen Nationaal of lokaal
4. Cross Funding
Winsten uit road pricing of andere locale ondernemingen Lokaal
5. Privé-financiering
Privatisering .............................................................................Nationaal of lokaal
Shadow tolls.............................................................................Nationaal of lokaal

- Franchising
.....................................................................................Nationaal of lokaal

Table 1: Summary of Financing Methods -Usual Decision-Making Body/Authority

De tabel geeft de belangrijkste beleidsniveaus weer op het vlak van financiering en
financieringsmodellen die gebruikt kunnen worden in de selectie van een model voor het
prijsbeleid voor het openbaar vervoer op lokaal en nationaal niveau.

7.4 Oefeningen / Taken voor Module 6
De volgende oefeningen en taken hebben niet de intentie dwingend en zeer volledig te zijn.
PORTAL is zich ervan bewust dat de educatieve systemen verschillen van land tot land
doorheen Europa. Daardoor moeten deze oefeningen veeleer gezien worden als een voorbeeld.
Het is niet de bedoeling dat deze oefeningen het werk vervangen dat docenten willen opgeven
aan hun leerlingen als deel van een breder studieprogramma. Ze trachten de kennis en de
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vaardigheden te testen die zouden verworven moeten zijn door het gebruik van het aangereikt
materiaal:

1. Beschouw de verschillende modellen van dienstenlevering voor het publieke
personenvervoer. Orden in deze context de financieringskwesties volgens hun
belangrijkheid met betrekking tot andere kwesties die in beschouwing genomen kunnen
worden. Welk financieel criterium zou kunnen gebruikt worden om het succes of het falen
van het systeem te bepalen?

2. Schets de vier frequentste factoren die de uitvoering van het transportsysteem in de nieuwe
omgeving succesvol hebben gemaakt. Er kunnen voorbeelden gevonden worden in de
lidstaten van de Europese Unie of in de toetredende landen.

3. In sommige regio’s zijn de nieuwe structuren met minder succes tot uitvoering gebracht.
Schets de factoren die er volgens jou toe hebben bijgedragen dat het systeem minder
succesvol was en vergelijk hen met regio’s waar dit succes wel evident is. Twee
voorbeelden volstaan.

7.5 Aanbevolen literatuurlijst voor Module 6.
(De voorgestelde literatuurlijst is enkel bedoeld als indicatie en is niet zeer gedetailleerd.
Exhaustievere lijsten kunnen gevonden worden bij MARETOPE en op de website van de
Europese Commissie)
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8. Gevalsanalysen en studielocaties
(Extracts are taken from MARETOPE Deliverable 2, 2001)

8.1 Inleiding
De geselecteerde locaties geven gebieden weer in heel Europa; ze weerspiegelen de specifieke
situaties die van toepassing zijn in ieder land, iedere regio.
Om de studenten te helpen wordt er eerst een voorstelling gemaakt van de algemene
veranderingen op nationaal niveau; vervolgens worden die algemene veranderingen toegepast
op een specifieke stad of regio. Elke studie is op dezelfde manier opgemaakt om het leerproces
te vergemakkelijken.
De geselecteerde locaties zijn representatief voor het onderzoek beschreven in MARETOPE
deliverable 2; het is dan ook aan te bevelen dat studenten deze rapporten consulteren om hun
kennis te verdiepen in een meer gedetailleerde studie.

8.2 Oostenrijk
Het verleden:
Lokaal en regionaal openbaar vervoer in Oostenrijk is vergelijkbaar aantrekkelijk en goedkoop.
Dit is voornamelijk te danken aan de 12 OV-verenigingen die het hele land bedienen. In de
voorbije jaren werd bij de OV- verenigingen een jaarlijkse groei van 10% vastgesteld. Ondanks
dit succes is de vraag naar subsidies enorm blijven stijgen.De staat, de provincies en in mindere
mate de gemeenten dragen allemaal bij in het openbaar vervoer. Kostendekkingstarieven van
openbaarvervoerbedrijven gaan van 40 % tot 60 %.
In Oostenrijk is de openbaarvervoersmarkt aanzienlijk geregeld. Tot nog toe waren er bijna geen
competitieve aanbestedingen. De organisatievorm kan omschreven worden als
“marktinitiatief”gebonden aan toelatingen. De markt wordt gedomineerd door openbare
bedrijven. Tussen de bedrijven en de federale- en provincieoverheden bestaan
openbaarvervoerovereenkomsten in de vorm van dienstencontracten. De contracten zijn zo
opgevat dat de vervoerbedrijven minimumrisico’s lopen en zeker geen inkomstenrisico’s.
Opgelegde openbare dienstovereenkomsten bestaan speciaal voor gemeenten die eigenaar zijn
van de vervoerbedrijven.

De overgangsperiode werd gestart door 2 nieuwe wetten (effectief sinds 1.1.2000) die
verreikende organisatorische en financiële implicaties hebben. Zij worden verondersteld een
klimaat te creëren dat in overeenstemming is met de gewijzigde Gemeentewetgeving 1191/69
en 1107/70. De belangrijkste voorzieningen zijn: (1) competitieve offertes zullen verplicht zijn
voor alle diensten die met openbaar nut te maken hebben. Dit heeft betrekking op alle diensten
van nieuwe lijnen en van bestaande waarvan de vergunning afloopt, met uitzondering van de
voorstedelijke lijnen. (2) De vergunningen voor winstgevende lijnen moegen enkel toegekend
worden door mededinging.De vergunningen voor lijnen van openbar nut moeten gebaseerd zijn
op een dienstencontract na competitieve mededinging.
De nieuwe situatie is op dit ogenblik nog geen realiteit. Recente wetgeving heeft veel
onzekerheid doen ontstaan inzake de bedoelde financiële en organisatorische omkaderingen.
Het is duidelijlkk dat de organisatievorm verschuift van marktinitiatief naar overheidsinitiatief
met competitieve gunning en concessieverlening. Het federaal niveau kondigde een verlaging
aan van de verplichtingen inzake fondsgelden ten koste van de lagere autoriteiten.Bijkomend
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nadeel is dat slechts een klein aantal vervoerbedrijven, in het licht van de komende
deregulering, de herstructurering gestart zijn van hun bedrijven met het oog op een betere
dienstverlening.Bovendien kan de subsidieregeling die voorzien wordt in de nieuwe wet
aangevochten worden voor non-conformeit met de EU wetgeving.
Studiegebied: Wenen

8.3 Denemarken
Denemarken, buiten de  Grote Copenhagense Regio
Openbaar busvervoer wordt in Denemarken geregeld door de provincies en gemeenten en dit is
toegelaten door en Parlementair besluit. Vooral de provincies spelen een leidende rol. De
provincies kunnen vrij beslissen over de organisatie van het openbaar vervoer, met uitzondering
van de Greater Copenhagen Authority. Sinds 1974, gelden speciale wetten voor de
hoofdstadregio, the rest van het land in onderworpen aan de algemene wetgeving. In het
verleden - tot 1978 – bestonden buiten Kopenhagen net cost operated buslijnen waarbij
subsidies van lokale overheden mogelijk waren. Sommige lokale autoriteiten and DSB nationale
spoorwegen organiseerden bussen in coördinatie met de nationale treinen. In 1978, - de
overgangsperiode – kwam er een wet die de provincies toeliet het bustransport naar eigen
goeddunken te organiseren.

In het nieuwe regime hebben de meeste gemeenten hun eigen werking opgegeven en de diensten
uitbesteed. In de organisatie zien we drie hoofdpatronen:

• Uitbesteding / in-house operatie in openbaarvervoeroverheden die eigendom zijn van de
provincie (overheersend)

• Uitbesteding / in-house operatie in provincies waar lokaal openbaar busvervoer is de
verantwoordelijkheid van de gemeenten, regionaal openbaar busvervoer waar de provincie
verantwoordelijk is (meer organisaties)

• In-house operatie in gemeentebedrijven

Alle openbaarvervoeroverheden hebben gekozen voor het inkomenrisico door gebruik te maken
van gross-cost contracten.

Spoorwegen
In het verleden werd het meeste personenvervoer uitgevoerd door DSB – de Danish State
Railways, en in grote mate is dit nog steeds zo. Op 1 Januari 1999, overgangsperiode, werd
DSB gesplitst in een uitvoerend bedrijf, DSB, en een spoorbeheerder, Banestyrelsen, beide
eigendom van het Ministerie voor Transport. DSB werkt onder contract voor het Ministerie
voor Transport. In 2003, zal 15% van de contracten uitbesteed worden volgens de nieuwe
regeling. De 3 lokale spoorwegen staan in voor de rest van de operaties. Sinds 1 januari 2001,
zijn de provincies voor deze spoorwegen verantwoordelijk.
Greater Copenhagen Regio
Openbaar vervoer in de Greater Copenhagen Regio is opgesplitst in bedrijven naargelang de
soort van vervoer. Dir betekent dat de Greater Copenhagen Authority, HUR verantwoordelijk is
voor openbaar busvervoer, waarvoor het gross-cost contracten verkrijgt. De Danish State
Railways (DSB) is verantwoordelijk voor alle treinverkeer in de Greater Copenhagen Regio die
zij onder contract bedienen voor het Ministerie voor Transport, met uitzondering van de zes
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lokale spoorwegen in de buitenwijken van de regio. Deze lokale spoorwegen maken deel uit van
de Greater Copenhagen Authority. In 2002 moet de Kopenhaagse Metro opengaan. De metro
valt onder een bijzondere overeenkomst. Toch hebben al deze verschillende vervoerswijzen
eenzelfde gemeenschappelijk tariefsysteem.
In het verleden werd Copenhagen Transport, HT (nu Greater Copenhagen Authority, HUR)
gecreëerd in 1974 door het samengaan van 12 in hoofdzaak gemeentelijke openbare bedrijven –
waarbij één met het spoor gemeenschappelijk tariefsysteem werd vastgesteld. Het was een
succesvolle organisatie tot de jaren 80 toen de tarieven stegen, het klantenaandeel daalde,en de
kosten omhoog gingen. De 1990-Act – overgangsperiode – dwong 45% van alle operaties uit te
besteden. In 1995 werd de act gewijzigd. Nu werd 100% van alle busverkeer uitbesteed tegen
2002, hoewel het vroegere operationele deel van HT een offerte mocht.
De huidige situatie: de laatste herziening van de act in 1999 had geen enkel gevolg voor het
verschaffen van openbaar vervoer, maar enkel voor de organisatie van de overheid zelf wanneer
de Greater Copenhagen Authority, HUR ter vervanging kwam van de Copenhagen Transport,
HT. Greater Copenhagen Authority heeft de verantwoordelijkheid overgenomen van de 6 lokale
spoorwegen in de buitenwijken van de regio.
Studiegebied: Århus

8.4 Finland
Het stedelijk openbaar vervoer in Finland bestaat uit twee hoofdtypen organisatorische vormen.
In de grote steden, in de Helsinki Hoofdstedelijk Gebied (Helsinki regio) en in de steden Turku
en Tampere is de verantwoordelijkheid van het openbaar vervoer volledig in handen van de
openbare vervoersmaatschappij (PTA).  In andere stedelijke gebieden - in middelgrote steden –
is het openbaar vervoer gebaseerd op marktinitiatief en autorisatie. In de Helsinkiregio en in
Turku zijn het zowel de openbare bestuurders als de privé-organisatoren, die het openbaar
vervoer beheren onder contract met PTA.  In Tampere wordt het openbaar vervoer geregeld
door het openbaar management.  In middelgrote steden, behalve in Pori, zijn alle operatoren in
privé-handen.  Spoorwegen functioneren alleen in de Helsinki-regio; treinen bieden geregelde
diensten aan voor de regio terwijl trams en metro’s in functioneren in Helsinki onder openbaar
management.
De mogelijkheid om openbaar vervoersdiensten in Finland aan te bieden, is geïntroduceerd in
1991 toen een nieuwe wet betreffende openbaar vervoer werd verheven.  Het Helsinki
Metropolitan Area Council (YTV) trof de eerste maatregelen tot het aanbieden in 1994.  Het
werd een groot succes;  de prijzen daalden met 33%, de aangeboden busstromen waren extreem
nieuw en de passagiersdienst was zeer tot ieders voldoening.  Wel deden zich enkele problemen
voor betreffende werkgelegenheidrelaties in het geval wanneer ene verlieslatende operator
gedwongen werd tot aanpassen aan de nieuwe situatie door het verminderen van de kosten, bv.
door het ontslaan van werknemers.
Tegen het jaar 2000 werden alle regionale en het grootste deel van de plaatselijke diensten
bediend in de Helsinki-regio en in Turku.  Het prijsniveau stabiliseerde op een niveau 25-30%
lager dan het oude, vastliggende tarief.  De recente inschrijvingen laten, voor de eerste keer
sinds het openen van de markt, een stijging zien van 5-10%.  De kwaliteitsresultaten van de
opengestelde diensten zijn zeer hoog.  Op het ogenblik van openstellen van de busdiensten gaat
door en tegen 2002 moeten alle busdiensten opengesteld zijn in de regio Helsinki. De discussie
rond het openstellen van de regionale treinen is op dit moment gaande, maar volgens het
minitriële voorstel zullen de spoorwegen niet opengesteld worden voor concurrentie, behalve de
internationale cargodiensten.
In Tampere is de situatie aangaande de organisatorische vorm onveranderd gebleven.  Ook in de
middelgrote steden is de organisatorische vorm nog altijd gebaseerd op de marktinitiatie en –
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authorisatie.  De activiteit van de gemeenten is nochtans gestegen toen de kortingen
gesubsidieerd werden.

Het delen van de verschillende organisatorische vormen (% van totaal stedelijk openbaar
vervoer, gemeten per gezeten km) wordt getoond in fig. 20 hieronder.  De figuur vat de
veranderingen samen tijdens de periode 1990 – 2005:

• 1990 – 1995: een deel van het openbaar management (bussen in Helsinki en Turku) is
overgegaan naar de contractuele diensten

• 1995 – 2000: de meeste van de contractuele busdiensten zijn opengesteld

• 2000 -  2005: de overige contractuele busdiensten werden opengesteld, spoordiensten
blijven werken onder het openbaar management of door contractuele diensten. Langs de
andere kant blijft het openbaar vervoer in de middelgrote steden bestuurd als een
marktinitiatief gedomineerd door privé-bedrijven.

Figuur 20: Stedelijk openbaar vervoer productie (steden > 50,000 inw.) door organisatie formulier in
Finland 1990 – 2005, Bron: Maretope

Op dit moment groeit de vraag naar openbaar vervoer in de regio van Helsinki enorm. In andere
steden blijft de vraag stabiel, of daalt licht.   De subsidiëringsgraad van het openbaar vervoer in
de regio Helsinki is ongeveer 40% van de totale kosten. In Tampere en Turku bedraagt de
subsidiëringsgraad ongeveer 30% en in de middelgrote steden ligt de graad tussen 15 en 20%
van de totale kosten.
Studiegebied: Turku
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8.5 Frankrijk
Wat het stedelijke openbaar vervoer betreft, kan het veranderingsproces in Frankrijk gedurende
de laatste twee decennia als volgt samengevat worden.
In de vroege jaren tachtig, initieerde de wet ‘LOTI’ de decentralisatie de verantwoordelijkheden
tussen de staat en de lokale authoriteiten; behalve voor enkele speciale gevalen zoals de regio
Ile-de-France, de organisatorische authoriteiten voor het stedelijk openbaar vervoer is vanaf nu
de Cummunes en een vereniging van Communes.  Met betrekking tot het financiëren van het
stedelijk vervoer, het gebruik van de opbrengsten (tarieven, enz) wordt daarom gelaten aan het
initiatief van de lokale authoriteiten, die een grote bewegingsruimte hebben binnen het
vastgelegde structuur.  Een ander gevolg van de wet ‘LOTI’, is de meer flexibiliteit in de
contractprocedure, omdat de wet de verplichting om te kiezen tussen een bepaald aantal
modelcontracten elimineerde.
Tijdens de 1990’s, kan men een evolutie zien van openbaar-privé partnership, maar ook de
ontwikkeling van privé participatie, alhoewel besturen volledig gefinancierd door privékapitaal
nog altijd zeldzaam is (in de meeste besturen, is de organisatorische authoriteit nog altijd
verantwoordelijk voor de meeste investeringskosten). De verlenging van de franchisecontracten
is een ander kenmerk van de 1990’s; in de laatste tien jaar is het aantal Franse stedelijke
openbaar vervoerfranchises meer gestegen dan in de andere Europese landen.  Ook tijdens dit
decennium introduceerde de wet “Sapin” (1993) het concept van competitie door invoeren van
publiciteit in openbare aanbestedingsprocedures.

Twee recent gestemde wetten hebben waarschijnlijk significante implicaties voor het stedelijk
vervoer:

• Door de wet op de luchtkwaliteit (1997) is het noodzakelijk om een ‘Stedelijk
Mobiliteitsplan’ uit te werken, binnen elke conglomeratie van meer dan 100.000 inwoners
(ook de regio Ile-de-France Region); daar de ‘stedelijke perimeter’ gebruikt voor het
‘Stedelijk Mobiliteitsplan’ niet systematisch samenvalt met dat gebruikt door de plaatselijke
organisatorische authoriteit, kan deze wet eventueel leiden tot de nood aan een ‘tweede
niveau organisatorische authoriteit’.

• Aanvaard in 2000, wijzigt de SRU-wet het financieringssysteem, maar ook het
‘contractualiseringssysteem’ in de regio Ile-de-France Region (een ander gevolg van deze
wet wordt de nood aan een ‘tweede niveau Organisatorisch Authoriteit’ vereenvoudigd).

Belangrijke opmerking ivm de IDF-regio (= Ile-de-France Regio):
Als gevolg van zijn grootte (10.8 miljoen inwoners, of 19% van de totale populatie van
Frankrijk), en als gevolg van zijn belang in de Franse economie (28% van het BNP), werd de
IDF-Regio steeds op een speciale manier behandeld.
Studiegebied: La Rochelle

8.6 Duitsland
Wat het openbaar vervoer betreft werd het verleden gekenmerkt door een gesloten markt. Met
uitzondering van enkele individuele gevallen, was er geen toegang tot de spoorwegmarkt voor
andere bestuurders in beide Duitse staten. Lokaal vervoer werd gedomineerd door monopolies
van openbare bestuurders gebaseerd op autorisatie. Officieel waren deze autorisaties het
onderwerp van de competitieprocedure gebaseerd op het marktinitiatief.  Toch was er, als
gevolg van de historische groei van het financieringssysteem, weinig druk voor competitie.  Een
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unieke situatie ontstond in de regio van het voormalig GDR7. Ten eerste schortte er veel aan de
spoorinfrastructuur in die gebieden.  Ten tweede verminderde het cliënteel aanzienlijk na de
eenmaking.

Een keerpunt in de richting van openheid naar competitie toe, was geïnitieerd door de wetgever,
door de hervorming van de spoorwegen (“Bahnreform”), die bestaat uit volgende delen:

• Beide nationale spoorwegen (DB/FRG;DR/GDR) werden gefuseerd, met kwijtschelden van
alle schulden en het transformeren van autoriteiten naar private legale vormen als de DB
AG. De marktorganisatie werd hervormd van autoriteitsinitiatief naar marktinitiatief met
bijkomend openstelling van niet-commerciële diensten. Elke netwerkbeheerder moet aan de
concurrerende operatoren vrije toegang bieden tot de essentiële faciliteiten, zoals de
spoorweginfrastructuur.

• De “Regionalisierung” (regionalisatie – een vorm van decentralisatie) begon op hetzelfde
moment waarop de federale overheid aan de lokale vervoersdiensten financieringsmiddelen
gaf.  Met betrekking tot diensten, die van algemeen belang zijn, ging de staat contracten aan
met spoorweg transportoperatoren.  Enkele nieuwe contracten werden toegekend a.h.v. de
competitieve procedures.

• Met de regionalisatie, op gemeentelijk niveau (light-rail, bus, metro) en op niveau van de
regionale busdiensten, werden de wettelijke richtlijnen in overeenstemming gebracht met de
geamendeerde EC-wetgeving. Er werd een bijkomende baan vrijgemaakt voor
markttoegang voor initiatieven van autoriteiten in niet-commerciële diensten.  De
markttoegang was nu wettelijk open. Er vond echter geen hervorming van de
financieringsstructuur plaats, wat ervoor zorgt dat de veranderingen in de praktijk niet van
wezenlijk belang zijn.

In het verleden was het lokaal transport in Duitsland al gekenmerkt door een relatief hoge
integratiegraad.  Van begin jaren ’60 tot de jaren ’90 zijn er geleidelijk verschillende openbaar
vervoersmaatschappijen en openbaar vervoer verantwoordelijken ontstaan.  Deze verzekeren
grensoverschrijdende integratie over operatoren, UPT modes en competente autoriteiten heen.
Verdere implementatie van competitie wordt politiek betwist.  Niettegenstaande is een sterke
marktopening m.b.t. gemeenten algemeen aanvaard.  De operatoren stomen zichzelf klaar voor
de aankomende competitiedruk.  Het grootste deel van de openbaar vervoersmaatschappijen,
eigendom van operatoren, zijn hervormd tot Openbaar vervoer verantwoordelijken, eigendom
van gerechtigde autoriteiten (zoals Hamburg, Frankfurt).  De Public Transport executives
brengen aanbestedingsprocedures ten uitvoer en zijn ook bezig zichzelf intensief voor te
bereiden op de vraag die de nieuwe situatie genereert.  Jammer genoeg blijft het probleem
bestaan dat de financieringssystemen nog niet in overeenstemming zijn gebracht met de realiteit
van competitie.
Verdere hervorming in de spoorwegsector zijn nog in onderhandeling, in het bijzonder de
scheiding van infrastructuur en uitvoering van spoorwegdiensten.
Studiegebied: Munchen

                                                     
7 See glossary for abbreviations used in this text.
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8.7 Ierland
In vergelijking met andere EU-landen is het openbaar vervoerssysteem in Ierland opvallend
stabiel gebleven de laatste jaren.  Publieke transportdiensten worden voornamelijk aangeboden
door vennootschappen die openbaar beheerd worden, met centrale gouvernementele
ondersteuning. Er zijn drie operators in publiek eigenaarschap waaronder Irish Rail, Irish Bus en
Dublin Bus.  Deze vennootschappen bezitten eigenlijk het monopolie m.b.t. tot bus en
spoorweg.
De huidige regering heeft in augustus 2002 nochtans een aantal voorstellen ingediend voor een
nieuw institutioneel en wettelijk kader voor openbaar vervoer voor wat betreft bus en spoorweg.
De voorstellen houden een toename in van de deelname van de publieke sector, evenals een
wijziging van de status van de openbaar beheerde bedrijven naar onafhankelijke bedrijven en de
ontwikkeling van een onafhankelijke rechtspersoon.  Er zijn in het bijzonder gedetailleerde
voorstellen rond het wetgevend kader voor de busmarkt in de Greater Dublin Area, m.i.v. een
stijgende private deelname in het organiseren van busdiensten, voornamelijk door de introductie
van competitieve aanbestedingsprocedures (mogelijkerwijze gecombineerd met toestaan van
vergunningen). Alle voorstellen worden momenteel besproken met de betrokken stakeholders.
De benadering van de regering is consensus te bereiken aangaande de hervormingsinitiatie, dat
een vertraging kan inhouden van de dienstregeling voor de implementatie van de verschillende
elementen.  Alhoewel, de regering heeft de mogelijkheid tot participatie van privé-sector in de
‘Dublin Bus Market’ reeds verhoogd door het aannemen van een minder restrictieve houding in
hun beoordeling van toepassingen voor buspassagierslicenties van privé-busoperatoren. De CIE
busbedrijven zijn nu verplicht om het Department of Transport in te lichten ivm
dienstwijzigingen (ook nieuwe diensten) om de voorverkoop van toepassingen voor
buspassagiers licenties van privé-operatoren te voorkomen.  De toewijzing van nieuwe licenties
voor busroutes in de Dublinse omgeving aan privé-operatoren over de laatste jaren komt
overeen met de herziene procedure.  Deze licenties verklaren de significante stijging in de
aanwezigheid van licentiehoudende operatoren in de Greater Dublin Area.
De wijzigingen zijn naar voren gebracht in de context van een groot investeringsprogramma
voor openbaar vervoersinfrastructuur, uiteengezet in het National Development Plan 2000-2006.
Bij benadering zal er over die periode €2.8 bn gespendeerd worden aan een reeks van
verschillende openbaar vervoersprojecten.  Dit wordt opgevolgd door de Dublin Transportation
Office’s vervoersstrategie waar de nood aan significante investeringen in vervoersinfrastructuur
bepaald wordt. Deze wijzigingen reflecteren de belangrijke economische en sociale
veranderingen die plaats gevonden hebben in Ierland gedurende de laatste 10 jaar.  Sterke
economische groei in Ierland, geconcentreerd in Dublin en de Zuid-Oost regio, heeft gezorgd
voor verhoogde verkeersniveau’s. In Dublin zijn er nu significante opstoppingsproblemen en
andere grotere stedelijke gebieden kijken aan op vergelijkbare problemen,  zo zijn bijvoorbeeld
de piekuursnelheden verminderd van 22 kmh tot 14 kmh in 1997.   Het probleem is verergerd
als gevolg van een ontoereikende vervoersinfrastructuur en het ontbreken van investeringen in
het openbaar vervoer tot midden de jaren 90. Voortdurende groei in verkeer wordt verwacht
over het volgend decennium.
Er moet opgemerkt worden dat een aantal programma’s in het National Development Plan
gestructureerd zal worden als openbaar privé-partnership.  In ’t bijzonder, lichte
spoorprogramma’s in Dublin (LUAS and METRO) zullen ontwikkeld worden op deze manier,
daardoor bijdragen in de toename van de betrokkenheid van de privé sector in het openbaar
vervoer. Een ‘Railway Procurement Agency’ werd opgezet  om de implementatie van spoor- en
ander openbaar vervoersprojecten, vooral op een PPP-basis   De voorgestelde institutionele
wijzigingen samen met het investeringsprogramma streven de heropleving van het openbaar
vervoer na, om zo de basis van een duurzame economische groei in heel Ierland te verzekeren,
en om sociale samenhang te promoten.
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Over de voorbije vijf jaar, werd er serieus werk gemaakt van de ontwikkeling van openbare
dienstcontracten tussen de staat en elk van de drie opbaar beheerde operatoren.  Deze contracten
waren in principe klaar om geïntroduceerd te worden in de herfst van 1999 (ten minste voor de
Dublin Bus). Hoe dan ook, de Attorney General adviseerde dat zulke contracten wetgeving
nodig hebben.  Daarom zal de introductie van openbare dienstcontracten nu gebeuren als een
deel van de implementatie van de nieuwe gereguleerde en institutionele structuur voor openbaar
vervoer.
Studiegebied: Dublin

8.8 Polen
De huidige staat van het openbaar vervoer in Polen is het resultaat van sociale en economische
tranformaties in het land, die begonnen zijn op het einde van de jaren 80.  Verschillende
managingsoplossingen en verschillende organisatorische en legale vormen van bedrijven die in
de praktijk voorkomen zijn het resultaat van het verschil in aanpak van de gemeenten van hun
taak in het garanderen van stedelijk openbaar vervoer in hun gebied.  In de huidige situatie
kunnen enkele regelmatigheden in het systeem onderscheiden worden.  De regelmatigheid laat
ons toe een beschrijving van oorzaak-gevolg voor te stellen, van de onderscheiden wijzigingen
in het openbaar vervoersmanagement.
De substantiële differentiatie in het vervoer in stedelijke gebieden en daarbuiten, is een specifiek
kenmerk van het openbaar vervoer in Polen.  Dit is het resultaat van het verleden – de periode
van de centrale controle in de socialistische economie.  Gedurende deze periode werden
provinciale vervoersbedrijven (Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - WPK)
verantwoordelijk gemaakt voor het openbaar vervoer in de steden en de aanliggende gebieden
en het staatsbedrijf van autovervoer (Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji
Samochodowej - PPKS) moet het regionaal busvervoer organiseren.  De bovenstaande
differentiatie – alhoewel ondertussen afgeschafd – is nog steeds de reden van het ontbreken van
integratie van de verschillende systemen van stedelijk en regionaal vervoer.  Dit ontbreken van
integratie is verergerd doordat het spoorwegvervoer functioneert in een structuur van een
monopolistische spoorwegoperator – Poolse Staatsspoorweg (Polskie Koleje Państwowe - PKP)
– afhankelijk van de gemeentelijke en regionale adminitratie.
Sinds 1989 namen veranderingen plaats in de organisatie en management van openbaar vervoer
in Polen.  Deze werden veroorzaakt door structurele transformatie, dat bestond in het verlaten
van het socialistische, gecentraliseerde controlesysteem van economisch management en over te
gaan naar een markteconomie.  Deze wijzigingen gebeurden ook in de sfeer van het openbaar
vervoersmanagement, dat functioneerde overeenstemmend met de socialistische regels tot 1989.
De eerste helft van de 1990’s veroorzaakte een aanzienlijke verlaging van passagiersaantallen
wat de vraag  betreft, en tegelijkertijd in liberalisatie van de markt van diensten wat het aanbod
betreft.  De hele verantwoordelijkheid van openbaar vervoersfinanciering werd overgeplaatst
naar de locale overheden, die, daar zij verantwoordelijk waren voor het openbaar vervoer in hun
gebied, op zoek gingen naar managementsoplossingen die een verhoogde efficiëntie binnen het
openbaar vervoer konden verzekeren.
Een ander keerpunt in het stedelijk openbaar vervoer in Polen is er sinds 2000. Het vooruitzicht
in het lidmaatschap in de EU heeft het marktelement in het management gebracht. Daardoor
gaan de gemeenten meer en meer over naar een scheiding van organisatorische en operationele
activiteiten in het stedelijk vervoer en leidt dit tot de introductie van competitie binnen het
beheer.
Studiegebied: Poznan
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8.9 Spanje
Regelgevingsstructuur: Iedere stad organiseert haar eigen transport systeem maar de regering
speelt ook een actieve rol. De regering bewaakt  een toereikend niveau van dienstverlening en
reikt de vergunning uit aan de operatoren.
Horizontale structuur en gedeelde publieke activiteit: De meeste operatoren zijn privaat. Het
stedelijk vervoer wordt voorzien door 185 bedrijven. 28 van deze zijn behoren tot de steden,   en
3 tot coöperatieven. In de kleine steden zijn  129 van de 134 private bedrijfjes. In 80% van de
grote steden voorziet de gemeentelijke overheid in de dienstverlening. De infrastructuur en het
wagenpark zijn eigendom van operatoren.

Basisregelgeving: De locale overheid bepaalt de prijzen, het tijdsschemema en de routes.
Concessies worden toegekend  voor een periode van  8 tot 20 jaar. Normaal gezien staan de
operatoren niet voor financiële risico’s omdat subsidies het tekort bijpassen.  In 1984 heeft de
regering een stedelijk vervoerfonds ingevoerd, gefinancierd met nationale middelen en
toegewezen aan alle netwerken.
Concurrentie: Concurrentiële aanbestedingen worden gebruikt  om bedrijven met de minste
kost te belonen.
Studiegebied: Barcelona

8.10  Zweden/Helsingborg
In Zweden is men geëvolueerd van een redelijk star systeem, waar vervoermaatschappijen met
een vergunning een monopoliepositie bekleedden, naar een systeem van competitieve
uitbestedingen, van kracht sinds 1 juli 1989. Meestal is de provincie bevoegd is voor de
volledige planning, inclusief het ontwerp van het netwerk, de uurregeling en de tarieven. De
eigenlijke uitvoering wordt openbaar uitbesteed. Uitbestedingen kunnen specifieke
vertrekpunten omvatten maar meestal zijn ze verbonden aan het netwerk van routes. Door het
uitbesteden heeft men tussen de 5 en de 54% kunnen besparen op de kosten.
De laatste jaren was het gebruikelijk om de nadruk te leggen op de kwaliteit en de premies
verbonden aan inkomsten of kwaliteit. Een andere waarneembare tendens is dat publieke
ondernemingen verkocht worden aan privé-ondernemingen, en dat het aantal concurrenten,
voornamelijk publieke, verminderd is. Niet alleen de busdiensten, maar ook de treindiensten van
verschillende diensten en de metro van Stockholm werden hervormd.
Studiegebied: Helsingborg
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8.11 Nederland
In Nederland heeft onlangs een proces van verandering in wetgeving plaatsgevonden als één
van de stappen in de richting van een centraal georganiseerd en gesubsidieerd systeem naar een
gedecentraliseerd systeem met concurrentie in de vergunningverlening.
Ondanks het feit dat in het verleden de wettelijke vorm van het systeem gebaseerd was op markt
initiatief, werden in de praktijk alle financiële en vele andere onderwerpen beslist door het
Ministerie van Verkeer.
In de jaren negentig werd gestart met een proces van decentralisatie en het introduceren van
concurrentie.  Dit leidde tot een situatie van inkomstenrisico’s in een situatie zonder
concurrentie.  Het nieuwe passagiers vervoerspact dat van kracht werd in januari 2001 schiep
het kader voor de verdere invoering van de decentralisatie en concurrentie in het Stedelijk en
Regionaal Openbaar Vervoer ( inclusief zij-Spoorwegen) in Nederland.

Bij de operatoren konden twee soorten verandering vastgesteld worden:
• De verkoop van een gedeelte van de VSN-groep (grootse Nederlandse operator in regionaal

transport) als een resultaat van voorziene aanpassingen in marktonevenwichten (VSN werd
beschouwd als te groot)

• De omvorming van de openbaar beheerde bedrijven uit vroegere rechtstreekse operaties van
de overheid werd gevolgd door de aandelenverkoop aan derden.

Onder het nieuwe regime- gebaseerd op initiatief van de autoriteiten-  is voorzien dat
aanbestedingen worden georganiseerd op een subnetwerk niveau volgens de nationale
aanbestedingsprocedures die enige flexibiteit inbouwen rekening houdende met de keuze van
procedure.  Er wordt verwacht dat de inkomstenrisico’s hoofdzakelijk ten koste blijven voor de
kant van de operatoren, evenals sommige van de tactische instrumenten
De Nederlandse overheid heeft doelstellingen bepaald om zowel kostendekking als aantal
passagiers te doen toenemen.  Het veranderingproces heeft nog niet geleid tot een vermindering
van de subsidies.  Ook het doel om het meer passagiers aan te trekken werd nog niet gehaald.  In
de onlangs aanvaarde beleidsnota NVVP werd het doel om meer passagiers aan te trekken,
herleid naar specifieke marktsegmenten waar het openbaar vervoer een bijdrage kan leveren in
het verminderen van congestie.  Het landelijk gebied wordt nu beschouwd als algemeen
belangrijk voor sociale redenen.
Studie gebied:  Arnhem – Nijmegen

8.12 Verenigd Koninkrijk/ Londen
In de laatste twee decennia zijn er enkele radicale hervormingen gebeurd in het openbaar
vervoer in het VK. Het wettelijke kader werd veranderd (te beginnen met de Transport Act van
1980) om de concurrentie in het busvervoer te vergemakkelijken. Daar is de toestand veranderd
van een bijna totaal gebrek aan concurrentie in een scherpe concurrentie in een open systeem.
De vroegere publieke busmaatschappijen zijn geprivatiseerd, alhoewel een klein aantal wel
publiek blijft. Dit model is gebruikt in heel het Verenigd Koninkrijk (uitgezonderd Londen en
Noord – Ierland).
In Londen heeft men de situatie anders aangepakt; daar is er een gelimiteerde markttoegang en
een routeafhankelijke openbare aanbesteding. In Noord – Ierland is het het openbaar vervoer in
publieke handen gebleven. In 1993 werd de privatisering van de Britse spoorwegen bij wet
vastgelegd. Hierin werd een onderscheid gemaakt tussen de eigendom van de infrastructuur en
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de uitbating. Via franchising worden ondernemingen geselecteerd voor de verschillende
diensten. De wetgeving laat toe in beperkte mate diensten toe te laten buiten de
franchisingovereenkomsten, maar van deze mogelijkheid hebben tot nu toe nog maar enkele
ondernemingen gebruik kunnen maken om zo de financiële rendabiliteit te verzekeren van de
spoorwegen (een voorbeeld is Heathrow Express). Daardoor is de concurrentie in het geval van
de spoorwegen voornamelijk off-the-track en niet on-the-track.
Door deze hervormingen speelt de overheid niet langer de rol van eigenaar van de publieke
transportmaatschappijen (met uitzondering van de Londense Underground). Lokale overheden
hebben soms nog wel enkele publieke transportmaatschappijen in handen. Ze blijven een
belangrijke rol spelen in de planning en de uitvoering van de openbaarvervoerdiensten. De
lokale overheid is vooral de oprichter van een algemeen kader en ze zorgt voor de financiële
ondersteuning van de spoorwegdiensten en van de infrastructuur. Het leeuwenaandeel van
transportmaatschappijen staat nu onder privé-beheer. Bovendien spelen een aantal privé-
ondernemingen een rol zowel in de bussector als in de spoorwegdiensten. 15 van de 25 Train
Operating Companies zijn naar busmaatschappijen gegaan (die er daarna nog drie hebben
bijgekregen). De aanbestedingen voor de franchises van rail hadden steeds op zijn minst twee
offertes van busmaatschappijen. Naast deze hervormingen hebben zich ook wezenlijke
organisatorische veranderingen voorgedaan. Meer specifiek heeft de privatisering van de Britse
spoorwegen geleid tot de creatie van een geheel nieuwe structuur,die zowel een regulerende
instantie omvat als een niet-ministerieel departement dat bevoegd is voor de franchisering van
de diensten naar de passagiers toe.
Andere organisatorische veranderingen, op het niveau van de overheden, omvatten de
afschaffing van de Hoofdstedelijke raden in 1986. Een aantal overheden hebben andere
verantwoordelijkheden in verhouding tot de openbare transportsector; zoals bijvoorbeeld de
lokale overheden en de verkeerscommissaris (bevoegd voor de regulatie van de prijzen en de
kwaliteit voordat de Transport Acts van kracht werden in 1980 en 1985). Zowel voor de bussen
als voor de treinen waren er tal van privé-ondernemingen , alhoewel er snel overnames en fusies
hebben plaatsgevonden(re-agglomeration) Tussen 1988 en 1997 heeft de Transport Advisory
Service (TAS) maar liefst 185 belangrijke overnames opgetekend in de busindustrie. Er zijn nu
drie grote ondernemers in deze sector (Arriva, First Group en Stagecoach) die in 1989 goed
waren voor 11% van de omzet en in 1997 voor maar liefst 53 %. De recentste (en nog niet
gepubliceerde) analyse die TAS gemaakt heeft geeft aan dat de winstmarges in de sector
ongeveer 12 % bedragen, waarbij 21% van de bedrijven marges heeft die groter zijn dan 15% en
22% marges heeft van kleiner dan 5%. De vraag dringt zich dan ook op of er zo geen monopolie
is ontstaan? De fusies hebben immers de aandacht getrokken van de overheid bevoegd met
marktregulering (Office of Fair trading and the Monopolies and Mergers Commission), met
meer dan 30 onderzoeken in deze sector sinds 1989. Toch is de macht om in te grijpen van
dergelijke commissies beperkt gebleven, hoewel recent (1998) een nieuwe wet werd
goedgekeurd die de opsporingsmogelijkheden en de boetes aanzienlijk heeft versterkt. Ook bij
de spoormaatschappijen traden vrijwel onmiddellijk overnames op. Vier groepen controleren nu
70% van de omzet (National Express Group, Connex, Stagecoach/Virgin Trains en First
Group).
De betrokkenheid van de privé-sector bij het openbaar vervoer heeft als positief gevolg dat er
ook geld van deze sector vrij komt voor de vloot, het rollende materieel en investeringen in de
infrastructuur. Publieke private samenwerkingsverbanden zijn frequenter geworden gedurende
de laatste jaren. De hervormingsinitiatieven hebben een verandering teweeggebracht in de
manier waarop de publieke transportsector gefinancierd wordt: van een allesomvattende
subsidiëring naar een subsidiëring die gebaseerd is op beheerscontracten (in de meeste gevallen
gaat het op contracten gebaseerd op netto – kosten).
In 1997 is er een andere regering gekomen. Dit heeft belangrijke gevolgen gehad voor de
oriëntatie van het transportbeleid, waar de nadruk voortaan wordt gelegd op een geïntegreerd
transportbeleid om de effecten op de omgeving, zoals die beschreven worden in de Transport
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White Paper ( A new deal for transport- Better For everyone) Vervolgens zijn er
beleidsmaatregelen ingevoerd met de bedoeling de middelen voor de regulering en de planning
van het openbaar vervoer te verstevigen. Deze beleidsmaatregelen die eerst wetgeving vereisen
zijn opgenomen in de Transport Act 2000. Er is eveneens een groot infrastructuurprogramma
gelanceerd, dat deel uitmaakt van deze beleidsverandering. Het programma zal zo’n 180 miljard
Britse ponden kosten de komende tien jaar, zie hiervoor DETR (2000). Deze beleidsinitiatieven
moeten gezien worden in de context van de problemen rond deregularisering en privatisering in
de promotiecampagne rond het openbaar vervoer. De initiatieven vinden gelijktijdig met andere
initiatieven plaats van de besturen van Noord - Ierland, Schotland, Wales en Londen.
Studiegebieden: London en Manchester
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9. Verklarende woordenlijst
(Afkomstig van Maretope 1)
Liberaliseren: het vergemakkelijken van een autonome toegang tot de markt
Dereguleren: het beperken van het aantal regels opgesteld door de overheid om de
markttransacties enigszins te controleren.
Privatiseren: verkoop (individuen, uitwisseling van de stock) van de voormalige
staatseigendommen (of van de gemeenten), zoals bedrijven
Marktconcurrentie: Concurrentie tussen een aantal bedrijven binnen en vrije markt, die ook
tegen zichzelf strijden om hun producten en diensten verkocht te krijgen; de prijzen worden
zodanig vastgesteld dat hun kosten gedekt worden en dat de markt het kan dragen.
Marktfalen: Situatie waarin de markt onvoldoende resultaten boekt. Dit kan te wijten zijn aan
de volgende factoren:

- Onvolmaakte concurrentie,

- Natuurlijk monopolie,

- Publieke goederen,

- Externaliteiten,

- Gemeenschappelijk bezit van goederen,

- Gebrek aan volledige en symmetrische informatie,

- Onvolledige markt.
Marktbetwisting: Eigenschap van bepaalde markten waar reeds bestaande bedrijven bedreigd
worden door nieuwkomers op de markt, die goede resultaten geven zonder dat er perfecte
concurrentievoorwaarden bestaan. Baumol, Panzar en Willing (1982) staan erop dat
aanvechtbare, betwistbare markten de maatschappelijke voordelen garanderen van volmaakt
markten zonder dat er grove veronderstellingen gemaakt moeten worden over het aantal
bedrijven dat op de markt aanwezig moet zijn. Shepherd (1984) heeft vastgesteld dat deze
resultaten enkel gelden onder de volgende voorwaarden:

- Er is een onbeperkte, vrije toegang tot de markt.

- De toegang is absoluut.

- De toegang is volledig omkeerbaar.
Overheid: regering of (haar) administratie8

Organiserende transportoverheden: overheden die de bevoegdheid hebben, en misschien wel
de plicht, om de publieke transportdiensten te organiseren (i.e. te creëren) in hun wetgeving.
Transportmaatschappijen die in zo’n kader opgenomen zijn handelen ten behoeve van de
transportoverheid.
Regulerende transportoverheden zijn overheden die enkele bevoegdheden hebben om de
handelingen van transportmaatschappijen op de markten van personenvervoer te reguleren. De
bevoegdheden van zulke overheden kunnen zeer verschillende zijn naargelang het wettelijke
kader van het bepaalde land: van zeer zwakke regulateurs op de vrije markt tot zeer invloedrijke
regulateurs waarvan de bevoegdheden dicht bij die van de organiserende overheden liggen.

                                                     
8 Opmerking: wanneer we verwijzen naar “de overheid”, dan bedoelen we, tenzij anders aangegeven, de gehele
overheid (op het relevante nationale, regionale of lokale niveau), inclusief de stafleden onder de vorm van ambtenaren.
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Transportmaatschappijen worden in zo’n kader beschouwd als onafhankelijke ondernemingen
(privé of publiek), die uit eigen initiatief meedraaien op de markt.
Agentschappen bevoegd met de planning van het transport zijn specifieke (semi-
onafhankelijke) instanties die gecreëerd zijn door de overheid (meestal de transportoverheid)
om op professionele wijze een aantal taken te beheren omtrent de planning van
transportdiensten in de regio die onder de bevoegdheid van die overheid valt. Dit kan de
aanwerving (mogelijk door competitieve uitbesteding) inhouden van transportondernemers. De
planningsfuncties worden uitgevoerd ofwel door een transportonderneming ofwel direct door de
transportoverheid wanneer er geen agentschap gecreëerd is.
Vergunning: het recht om de functie uit te voeren van ondernemer in het personenvervoer. Een
vergunning wordt toegekend op basis van kwalificaties (zoals bijvoorbeeld een goede reputatie,
financiële status, professionele bekwaamheid) die getuigen van bekwaamheid als ondernemer.
Vandaar dat een vergunning de toegang tot het beroep betekent.
Volmacht: een exclusief of niet – exclusief recht om specifieke diensten uit te voeren. Dit kan
aangevraagd worden bij de bevoegde overheid door ondernemers (met een vergunning). Met
een exclusieve volmacht mogen er geen andere ondernemers die specifieke diensten aanbieden
onder dezelfde omstandigheden. De volmachtprocedure maakt het mogelijk om te kijken of de
kandidaat – ondernemer voldoet aan alle (objectieve en niet – discriminerende) wettelijke en
administratieve vereisten.
Concessie: Een concessie is een overeenkomst tussen een overheid en een ondernemer (met
vergunning) naar keuze waarbij de overheid de uitvoering overdraagt van diensten naar het
publiek toe, in de regio die onder haar bevoegdheid valt, naar de ondernemer. De ondernemer
stemt toe om de diensten uit te voeren in ruil voor het exclusieve of niet – exclusieve recht om
deze dienst uit te voeren of dit recht samen met de vergoeding. Een concessie kan verschillende
wettelijke vormen aannemen; maar het is altijd een type overeenkomst die de goedkeuring moet
hebben van de ondernemer (al kan dat op een vrij rudimentaire manier gebeuren). De
franchising van de Britse spoorwegen is een voorbeeld van zo’n concessie (we willen het
gebruik van de term ‘franchise’ beperken tot zijn gebruikelijke betekening: ‘franchising van een
commercieel merk’, zoals McDonald’s, om verwarring te vermijden).
Kwaliteitsmanagement: Dit is een benadering van management dat alle functies en processen
integreert binnen een organisatie om zo een continue verbetering van de kwaliteit van goederen
en diensten te kunnen bewerkstelligen (ISO 8402). Deze benadering van kwaliteitsmanagement
omvat alle activiteiten van de algemene managementfunctie die het kwaliteitsbeleid, de
objectieven, de verantwoordelijkheden en de uitvoering met middelen als kwaliteitsplanning,
kwaliteitscontrole, kwaliteitsgarantie en kwaliteitsverbetering bepalen (QUATTRO).
Benchmarking Systematische vergelijking van de prestatie van een organisatie in vergelijking
met andere departementen / investeerders (interne maatstaven) of andere organisaties,
concurrenten of bedrijven die een leiderspositie bekleden (externe maatstaven), als een methode
om kennis en ervaring te delen van wat het beste werkt om zo tot verbetering te komen.
Quality partnership. Een niet – contractuele coöperatieve overeenkomst tussen verschillende
partijen in de publieke en private sector die allen belang hebben bij het promoten van het
openbaar vervoer.
Kwaliteitscharter. Een document dat de diensten uitlegt die de burgers mogen verwachten en
die beloftes maakt i.v.m. de te leveren diensten. Hun standpunten worden in overweging
genomen bij herziening van de charter.
Klantencharter. Document dat de verplichting naar de klanten toe detailleert, dat de criteria
vastlegt waaraan de ondernemer zich houdt, die uitlegt hoe de ondernemer zijn prestaties
realiseert overeenkomstig die criteria, hoe de ondernemer zich bekommert om de klant, hoe de
klant vergoed wordt en hoe de klant in contact kan komen met de ondernemer.
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