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NEDERLAND: Gebrek aan wederkerigheid binnen de interne 

spoorwegmarkt van de EU 
 

Tijdens de recente handelsbesprekingen tussen de EU en China hebben vooraanstaande 
Europese leiders zoals Josep Borrell1 en Angela Merkel opgeroepen tot wederkerigheid 
vanuit China: “Peking moet actie ondernemen om zijn markt eindelijk open te stellen en 
om buitenlandse bedrijven eerlijk te behandelen”2. Ze klagen ook dat de Chinese regering 
de concurrentie verstoort door een voorkeursbehandeling voor staatsbedrijven. 
De onderhandelingsstrategie van de EU is juist. De ervaringen met de Europese interne 
markt zijn immers positief geweest. Volgens de Europese Commissie stimuleert de interne 
markt “de concurrentie en de handel, verbetert het de efficiëntie, verhoogt het de 
kwaliteit en helpt het de prijzen te verlagen.”3 
Maar één EU-lidstaat volgt liever de Chinese strategie: de Nederlandse regering heeft  
staatsbedrijf Nederlandse Spoorwegen ('NS') een verlenging van haar huidige monopolie 
toegekend, waarbij de NS het exclusieve recht krijgt om van 2025 tot 2035 de 
hoofdrailnet-concessie uit te baten. Dat betekent: 95% van alle binnenlandse treinen en 
exclusieve toegang tot een commerciële markt ter waarde van 2,35 miljard euro per jaar. 
Ter vergelijking: in de Bondsrepubliek Duitsland zijn er verschillende dichtbevolkte regio's 
die vergelijkbaar zijn met Nederland. De invoering van concurrentie in het 
personenvervoer per spoor op deze bondsstaten is positief geweest: de kwaliteit is 
verbeterd, het aantal passagiers is gestegen en de subsidie is gedaald4. Niemand weet dit 
beter dan de NS zelf, dat 12 jaar geleden de Duitse markt betrad.  
Waarom is er dan geen sprake van wederkerigheid? Waarom staat de Nederlandse 
regering toe dat de NS zich elders in Europa uitbreidt, maar beschermt het de thuismarkt 
– voor de komende 15 jaar? 
ALLRAIL Secretaris-generaal Nick Brooks zegt: “De EU eist terecht dat andere 
wereldmarkten worden opengesteld. De kracht en de rechtvaardiging van deze eis 
dreigen aan geloofwaardigheid in te boeten als protectionisme binnen de Europese 
interne markt niet actief wordt voorkomen". 
De integriteit van de Europese Unie staat op het spel. Protectionisme is een obstakel 
voor een sterk en verenigd Europa. 2025 zou de datum moeten zijn voor de invoering van 
de wederkerigheid in Nederland, niet de verlenging van een zinloos spoormonopolie.  

 
1 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage_en/79355/Trust%20and%20reciprocity:%20the%20necessary%20ingredients%20for%20EU-China%20cooperation 
2 https://www.n-tv.de/politik/Merkel-fordert-offenere-Tuer-von-China-article21840145.html 
3 https://ec.europa.eu/growth/single-market_en 
4 https://mofair.de/wp-content/uploads/2019/10/Wettbewerber-Report-Eisenbahnen-Kurzfassung.pdf 
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