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Creëren van een context voor groei
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Zo maken van het aanbieden van internationale verbindingen   

(naar het Oosten) aantrekkelijk voor vervoerders
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Generieke thema’s, toegespitst op specifieke verbindingen

• Berenschot voert momenteel voor IenW de 

marktverkenning naar meer concurrentie op 

de internationale verbindingen van en naar

Nederland uit

• Achterliggende ambitie is een aantrekkelijk

aanbod aan grensoverschrijdende

treindiensten

• Alle huidige verbindingen en nieuwe 

initiatieven (nachttreinen, lange afstand 

verbindingen) zijn binnen scope

• Deze presentatie zoomt in op het creëren

van de optimale context voor verdere groei

van het aanbod naar het Oosten
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• De aantrekkelijkheid van een markt voor aanbieders begint bij de 
marktomvang en het potentieel

• De vervoersmarkt is groot:

- Sterke economische relaties tussen Nederland en Duitsland

- Behoorlijke leisure markt op bepaalde verbindingen en tijdstippen

- Twee grootstedelijke kerngebieden (Randstad en Rhein-Ruhr) op 
ideale treinafstand

• Het potentieel voor de internationale trein is nog groter:

- Aandeel trein in modal split is nog laag

- Huidige IC(/HSL)-aanbod is relatief beperkt  

- Nieuwe regionaal grensoverschrijdende verbindingen doen het 
goed én gaan nauwelijks ten kosten van lange afstand segment  

- Kansen voor alternatieve verbindingen (herkomst-bestemming) of 
op langere afstand 

De markt voor treinvervoer naar het Oosten is aantrekkelijk
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• Internationale treindiensten vragen grote 

investeringen in tijd en geld en dit brengt op 

zichzelf al flinke risico’s met zich mee

• Hierbij dienen de sectorspecifieke risico’s te 

worden opgeteld

• Het beperken van deze sectorspecifieke 

risico’s: 

- stelt vervoerders in staat een beter aanbod 

tegen lagere kosten te realiseren 

- kan een incentive voor vervoerders zijn om 

hun aanbod verder te ontwikkelen en op 

de markt te komen of te blijven

Beperking van risico’s vormt de basis voor een verbeterd aanbod
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Opbrengsten

Direct: 

• Verlagen van BTW op treintickets

Indirect: 

• Consistent en voorspelbaar 

beleid; incl. stimuleren modal 

shift

• Aanleg van snellere 

infrastructuur 

• Inbouwen van voldoende ruimte 

en zekerheid in capaciteits-

verdeling infrastructuur

Er zijn volop mogelijkheden tot risicoreductie en een verbeterd investeringsklimaat

Kosten

Infrastructuur: 

• Structureel meer in lijn 

brengen van infraheffing met 

draagkracht van segmenten

Materieel: 

• (snellere) harmonisatie van 

specificaties en toelating 

• Vergroten van aanbod 

Personeel: 

• harmonisering van eisen  
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De zon komt op in het Oosten
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www.berenschot.com
/berenschot

7


