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Brandbrief: tunnelvisie IenW blokkeert 
ontwikkeling Hoofdrailnet 

 

BRUSSELS, 15 september 2022: Europese belangenorganisatie ALLRAIL waarschuwt de 
Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat in een brandbrief dat een 
“extreme tunnelvisie” op het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de ontwikkeling 
van het Nederlandse Hoofdrailnet blokkeert. Daarnaast ligt het ministerie op ramkoers 
met de Europese Commissie doordat IenW weigert Europese marktordeningsregels na 
te leven, waarmee zij de geloofwaardigheid van het Europese spoorbeleid ondermijnt. 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat leidt aan een extreme tunnelvisie als 
het gaat om de toekomst van het Nederlandse Hoofdrailnet die haar basis vindt in het 
“voornemen” dat voormalig staatssecretaris Van Veldhoven in juni 2020 naar de 
Tweede Kamer stuurde. Daarin presenteerde de voormalige Staatssecretaris haar plan 
om NS een nieuwe onderhandse concessie te geven, waarmee zij van 2025 tot 2035 
alle treindiensten van het Hoofdrailnet verzorgt.  

ALLRAIL waarschuwt de Tweede Kamer dat het voornemen van Van Veldhoven in strijd 
is met Europese marktordeningswetgeving en de rechtmatigheidstoets bij het 
Europese Hof van Justitie in Luxemburg nooit zal kunnen doorstaan. Het ministerie zou 
al diverse waarschuwingen hebben ontvangen, maar deze structureel wegwuiven en 
bovendien verzwijgen voor het politieke besluitvormingsniveau. Daarmee schendt het 
ministerie haar actieve informatieplicht richting de Tweede Kamer. 

Verkeerd begrip 

Het voornemen voor een nieuwe Hoofdrailnetconcessie is daarnaast op inhoudelijk 
onjuiste gronden gebaseerd is, zo stelt ALLRAIL. Het ministerie heeft een verkeerd begrip 
van wat een “concessie” en “open toegang” is, en hoe deze functioneren in de Europese 
spoormarktordening. Zo denkt het ministerie dat zij een “basisniveau” in een concessie 
kan voorschrijven en er aanvullend treinen in “open-toegang” kunnen rijden. ALLRAIL 
wijst erop dat het ministerie per treinverbinding moet kiezen tussen concessie (één 
vervoerder die een exclusief recht krijgt de verbinding aan te bieden) of open toegang 
(meerdere vervoerders die de verbinding mogen aanbieden).  

Wanneer vervoerders de gevraagde treinverbindingen zonder subsidie kunnen 
aanbieden -naar verwachting het gehele intercitynet en de toekomstige Airport 
Sprinter naar Schiphol-, dan móeten deze volgens de Europese regelgeving via “open 
toegang” gereguleerd worden. Volgens ALLRAIL denkt het ministerie ten onrechte dat 
“open toegang” hetzelfde betekent als “vrije markt”, terwijl het begrip alleen gaat over 
de toegang tot de markt – waarvoor het ministerie nog steeds regels kan vaststellen. 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/allrail/prod/uploads/2022/09/Brandbrief_VCIenW-ALLRAIL-08-09-2022.pdf


 

 

Hoofdrailnet op slot 

ALLRAIL waarschuwt dat het Hoofdrailnet tot 2035 op slot gaat en er hooguit enkele 
nieuwe “niche-treindiensten” kunnen worden aangeboden, zoals internationale 
nachttreinen. Er blijft de facto een lucratief monopolie voor NS, wat het Nederlandse 
spoorwegnet kwetsbaar maakt voor problemen “in Utrecht”. ALLRAIL stelt verder dat de 
angst dat NS zonder concessie geen intercity´s meer zou rijden ongegrond is: NS is nu 
al niet verplicht om intercitytreinen aan te bieden, en zal dit zeker blijven doen 
aangezien deze zeer winstgevend zijn – ook zonder concessie. Het zijn alleen de 
onrendabele Sprinters waarvoor een concessie nodig blijft. 

Ramkoers 

Het ministerie ligt volgens ALLRAIL op ramkoers met de Europese Commissie, nu zij zich 
niet wil houden aan de Europese marktordeningsregels. Voormalig Staatssecretaris 
Van Veldhoven beweerde dat de nieuwe Europese regelgeving “onduidelijk” was, maar 
volgens ALLRAIL was haar alleen onduidelijk hoe het beleid van IenW met de nieuwe 
regels nog juridisch te rechtvaardigen valt. Het ministerie probeert bovendien om een 
verbod op onderhandse gunningen te ontlopen door de per 1 januari 2025 geplande 
Hoofdrailnetconcessie al in december 2023 te gunnen, kort voor de inwerkingtreding 
van dit verbod. Met haar werkwijze en houding heeft het Ministerie van IenW volgens 
ALLRAIL in Brussel veel kwaad bloed gezet, aangezien zij daarmee “het spoorbeleid van 
de Europese Commissie actief ondermijnt”. 

Noodrem 

Het Vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat spreekt op 27 september 
en 11 oktober over het Programma van Eisen voor de nieuwe Hoofdrailnetconcessie. 
ALLRAIL roept de commissie op om “aan de noodrem te trekken” en de huidige 
Staatssecretaris van IenW, Vivianne Heijnen, eerst tot “herbezinning” aan te sporen. 

 
Nick Brooks 
Secretaris-Generaal van ALLRAIL vzw 

 
Meer informatie over de brandbrief vindt u hier. 
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