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Voorwoord
Door het schrijven van deze scriptie heb ik mijn studies bestuurs- en bedrijfkunde

afgerond. De vervaardiging van deze scriptie was niet mogelijk geweest zonder de

medewerking van de respondenten, mijn twee begeleiders van de Universiteit

Twente, mevrouw Wilderom en de heer Heldeweg en mijn twee begeleiders van

Strukton, mevrouw Haaksman en de heer van Zandwijk. Ik wil hen voor hun

medewerking en adviezen hartelijk danken.

Met de afronding van deze scriptie komt er naast een einde aan mijn studies ook een

einde aan mijn studentenleven. Een studentenleven dat begon in Hengelo, waar mijn

vader een appartement opknapte om met drie vrienden te gaan wonen. Nog geen

twee jaar later werd mijn leven flink op zijn kop gezet toen hij overleed. Dat hij het

behalen van deze mijlpaal niet mee kan maken, is een gemis. Ik wil hem postuum

bedanken voor alles wat hij voor mij heeft betekend. Naast mijn vader wil ik ook

graag mijn moeder en broer bedanken voor het geduld en de (financiële) steun die zij

mij gedurende mijn gehele studietijd hebben gegeven.

Tevens wil ik in dit voorwoord mijn vrienden bedanken, die mijn studentenleven tot

een geweldige en onvergetelijke tijd hebben gemaakt.

Last but not least ben ik mijn vriendin veel dank verschuldigd. Enerzijds omdat zij

mijn stukken een aantal keer kritisch heeft doorgelezen. Anderzijds omdat zij mijn

(studenten)leven, mede door Mads, nog mooier heeft gemaakt.

Enschede, 13 januari 2009,

Marcel Moerman
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1 Inleiding
Er ligt in Nederland honderden kilometers spoor. Dit spoor wordt door verschillende

groepen met verschillende doeleinden gebruikt. Zo wil de treinreiziger een veilige en

betrouwbare reis maken zonder vertragingen en problemen, wil een vervoerder dat

reizigers en goederen op tijd en veilig op de eindbestemming aankomen en wil de

beheerder van het spoornet dat het spoor veilig, betrouwbaar en optimaal

beschikbaar is. Om al deze wensen te kunnen realiseren heeft de wetgever het

noodzakelijk gevonden hieromtrent regels op te stellen, de zogenaamde

spoorwegwetgeving. Momenteel is deze wetgeving aan verandering onderhevig.

Deze spoorwegwetgeving, de veranderingen hiervan en meer specifiek de gevolgen

hiervan voor Strukton Railinfra, staan in deze scriptie centraal. Daartoe wordt in dit

hoofdstuk allereerst dieper op de Spoorwegwetgeving (§1.1) ingegaan. Vervolgens

wordt de onderneming Strukton Railinfra (§1.2) beschreven en worden in dit

hoofdstuk de probleemstelling en onderzoeksvragen (§1.3) opgesteld. Tevens zal in

dit hoofdstuk duidelijk worden gemaakt waarom in dit onderzoek de neo-institutionele

economie (§1.4) bruikbaar is. Vervolgens zullen de in de probleemstelling en

onderzoeksvragen genoemde variabelen meetbaar worden gemaakt (§1.5) en zal dit

hoofdstuk aangeven op welke manier de informatie zal worden vergaard (§1.6).

1.1 Spoorwegwetgeving
Onder invloed van de Europese spoorrichtlijn 1991/440/EEG (OJ (1991), L237) zijn

er verschillende aanpassingen aan de spoorwegwetgeving geweest. Deze Europese

spoorrichtlijn kwam voort uit de wens dat er meer concurrentie op het spoor plaats

diende te vinden. Voorts schreef deze richtlijn een boekhoudkundige scheiding

tussen infrastructuur en vervoer voor.

De mogelijke invulling van deze richtlijn werd in 1992 aangegeven door de

commissie Wijffels. Deze commissie adviseerde het kabinet de verschillende functies

van het NS-concern onder te brengen in verschillende bedrijfsonderdelen om

zodoende een einde te maken aan de gecompliceerde onderlinge verwevenheid van

alle bedrijfsactiviteiten binnen NS (Wijffels, e.a: 1992). In 1993 resulteerde dit advies

in een verzelfstandiging van NS en tot ontvlechting van het NS-concern. Concreet

betekende dit dat NS werd opgedeeld in de marktgerichte bedrijfsonderdelen

reizigersvervoer en goederenvervoer, en dat de taakorganisaties Railned,

Railverkeersleiding en Railinfrabeheer werden uitgeplaatst.
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De daadwerkelijke verzelfstandiging en ontvlechting vonden plaats in 1995 en kregen

vorm in een privaatrechtelijk contract tussen de Staat en de NS, dat de naam “Over

de Wissel” kreeg. Hierbij was het de bedoeling dat de afspraken uit het contract voor

31 december 1999 waren uitgevoerd. Opmerkelijk hierbij was dat de ontvlechting

voor de taakorganisaties (Railned, Railverkeersleiding en Railinfrabeheer) betekende

dat ze door middel van regelgeving en beschikkingen aangestuurd zouden worden

door Verkeer en Waterstaat (V&W), maar onderdeel bleven van het NS-concern.

Concreet betekende deze “hybride structuur” bijvoorbeeld dat Railinfrabeheer

middelen van V&W kreeg om spoor aan te leggen en te onderhouden, terwijl het

gebruik maakte van huisvesting en computernetwerken van NS.

Toen in 1999 de afspraken uit “Over de Wissel” in praktijk waren gebracht, werd in

de Nota Derde Eeuw Spoor (16-09-1999, 26464 nr. 13) aangegeven, dat de

toenmalige Spoorwegwet herzien diende te worden. Dit met het oog op de nieuw

ontstane marktordening en de mogelijke toekomstige concurrentie op het spoor.

Bovendien schreef de Europese richtlijn de eerdergenoemde scheiding tussen

infrastructuur en vervoer voor, die in wetgeving verwerkt diende te worden.

Binnen het kader van deze herziening Spoorwegwet stuurde V&W begin 2001 een

wetgevingspakket naar de Tweede Kamer, waarin onder andere stond dat de drie

bovengenoemde taakorganisaties samen één spoorwegbeheerorganisatie zouden

moeten worden (TK 27465 nr. 2 (2000-2001). Het was de bedoeling om deze in de

vorm van een zelfstanding bestuursorgaan (ZBO) te gieten.

Het jaar 2001 was echter een weinig gelukkig moment om veranderingen in het

spoorse landschap door te voeren, aangezien computerstoringen, defecten aan de

infrastructuur en stakingen met betrekking tot het mogelijk invoeren van het “rondje

rond de kerk” de treinenloop nogal eens stillegden (Croon: 2001). Vandaar ook dat

de toenmalige minister in september 2001 een herbezinningsbrief naar de Tweede

Kamer stuurde, waarin stond dat er pas op de plaats gemaakt diende te worden. Wel

richtten de drie taakorganisaties zich steeds meer op V&W dan NS. In 2001 leidde dit

tot de overname van het aandeelhouderschap van de in 1993 uit het NS-concern

geplaatste taakorganisaties door V&W1. Daarnaast gaf V&W aan dat de acute

problemen op het spoor opgelost diende te worden door middel van wetgeving. Deze

wetgeving moest echter wel flexibel genoeg zijn om ruimte te geven aan mogelijke

doorgroei.

1 Zie eerder deze paragraaf.
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Op 1 januari 2005 is de herziene Spoorwegwet (vastgesteld in 2003) in werking

getreden (Stb 2003, 264). Deze wet regelt de aanleg, het beheer, de toegankelijkheid

en het (veilig) gebruik van het spoor. Bovendien legt de Spoorwegwet de

institutionele verhoudingen2 in de spoorsector, zoals die in de herbezinningsbrief

2001 werden beschreven, vast. Daarnaast werd de eerder genoemde Europese

richtlijn met betrekking tot de scheiding van infrastructuur en vervoer hierin verwerkt.

Voorts werden de publieke belangen die gemoeid zijn met het beheer van

spoorweginfrastructuur ingebed in een concessiestelsel en werd het gebruik van

spoorwegen bevorderd door het stellen van transparante (voor alle partijen duidelijke

en inzichtelijke) en niet-discriminerende (voor alle partijen gelijke) voorschriften

(Inleiding Spoorwegwet 2005). Door middel van deze aanpassing aan de

Spoorwegwet trachtte men zowel de concurrentie om (welke onderneming verzorgt

de aanleg en het onderhoud van het spoor?) als op (welke onderneming vervoert

goederen en personen over het spoor?) het spoor te bevorderen.

De Spoorwegwet stelt vast dat de minister van V&W in 2008 de Staten-Generaal

informeert over de doeltreffendheid en effecten van de wetgeving in de praktijk. Om

deze reden heeft het ministerie van V&W de “evaluatie spoorwegwetgeving” in het

leven geroepen. Deze evaluatie is van start gegaan met een “nulmeting”, die de

situatie binnen de spoorsector vlak voor de inwerkingtreding van de nieuwe

wetgeving beschrijft (Sütö en Kuipers, 2007). Deze “nulmeting” bestond uit een

zelfevaluatie van- en vraaggesprekken met betrokken organisaties. Grofweg waren

deze organisaties in eerste instantie in te delen in de spoorinfrastructuurbeheerder,

de toezichthouder NMa Vervoerskamer, personenvervoerders en goederen-

vervoerders. Hierbij werd een belangrijke groep gepasseerd, te weten de

spooraannemers. Ook Strukton werd, als spooraannemer, in eerste instantie niet bij

de nulmeting betrokken. Op eigen verzoek hebben de spooraannemers als nog een

stem gekregen binnen de nulmeting van de evaluatie Spoorwegwet. Een tweede

meting (het vervolg op de nulmeting) heeft van begin maart tot eind april 2008

plaatsgevonden.

Naast dat Strukton als partij betrokken is bij de evaluatie Spoorwegwet, vindt

Strukton het van belang om de mogelijke gevolgen van de Spoorwegwet voor de

eigen organisatie uitgebreider in beeld te brengen. Deze scriptie hoopt hier een

bijdrage aan te leveren.

2 In hoofdstuk 2 zullen deze verhoudingen verder uitgewerkt worden.
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1.2 Strukton
Strukton, of volledig de Strukton Groep, is een bouwonderneming met verschillende

werkvelden. Haar ontstaansgeschiedenis leidt terug naar 1918, toen de Nederlandse

Spoorwegen een nieuw hoofdkantoor nabij het Centraal Station in Utrecht wilde

bouwen, maar geen aannemer kon vinden. Het gevolg was dat de toenmalige NS-top

besloot het kantoor zelf te bouwen. Aangezien deze poging tot zelfbouw een succes

was, (het gebouw, HGB III ofwel “de inktpot” staat er nog steeds en heeft inmiddels

een plek op de Monumentenlijst) werd in 1921 besloten het NV Spoorwegbouwbedrijf

op te richten. Na een fusie in 1972 met het Deense bouwbedrijf Christiani & Nielsen

wordt er sinds 1974 onder de naam Strukton Groep gewerkt. In 1996

verzelfstandigde Strukton en werden uitvoerende taken vanuit de taakorganisatie

Railinfrabeheer B.V. ten dele bij Strukton en ten dele bij andere (spoor)aannemers

ondergebracht3. Deze verzelfstandiging van Strukton vond plaats op zowel

economisch, organisatorisch als juridisch gebied. Op economisch gebied kreeg

Strukton meer autonomie (vrijheidsgraden) en versterkte het haar financieel-

economische zelfstandigheid, doordat ze een zelfstandige B.V. werd. Deze B.V.

heeft een eigen bedrijfsvoering, waardoor ze ook in organisatorische zin

verzelfstandigd is. Tot slot is er ook op juridisch gebied sprake van verzelfstandiging,

omdat Strukton door het oprichten van een B.V. zelfstandig rechtspersoonlijkheid

verkreeg (Mol, Verbon en De Vries 1997: 18-19).

Ondanks de verzelfstandiging is NS 100% aandeelhouder van Strukton4. Strukton is

een dochtermaatschappij van NS. Bij het begrip dochtermaatschappij gaat het om de

mogelijkheid een rechtpersoon te beheersen (power to control), niet om de mate

waarin het vermogen wordt gefinancierd (Blommaert en Blommaert 2000: 430). Met

betrekking tot de financiën zegt het Burgelijk Wetboek (art. 2:406 lid 1) voorts, dat de

rechtspersoon die aan het hoofd (lees: NS) van zijn groep staat in de toelichting van

zijn jaarrekening een geconsolideerde jaarrekening opneemt van de eigen financiële

gegevens met die van zijn dochtermaatschappijen (lees: Strukton) in de groep.

Bovenstaande houdt in dat de organisatorische en economische verzelfstandiging

van Strukton enigszins genuanceerd moet worden. Zo blijven bijvoorbeeld de

winsten die Strukton maakt wel binnen de eigen organisatie, maar worden haar

financiële gegevens opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van NS.

Daarnaast heeft NS zeggenschap over Strukton. Een concreet gevolg van het laatste

is dat Strukton structureel overleg heeft met NS.

3 Bij de bespreking van het werkveld van Strukton in het volgende hoofdstuk, komt dit nogmaals aan
de orde.
4 http://www.strukton.com/nl-nl/AboutUs/Pages/Historie8.aspx

http://www.strukton.com/nl-nl/AboutUs/Pages/Historie8.aspx
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Tegenwoordig is Strukton een bouwbedrijf met 5500 medewerkers, die zijn verdeeld

over de volgende vijf werkmaatschappijen (zie figuur 2):

1. Rail: aanbieder van diensten op het gebied van spoorsystemen. Werkvelden

zijn infrastructuur, spoormaterieel, informatiesystemen, data-acquisitie en

datamanagement.

2. Civiel: ontwerp, realisatie, onderhoud en beheer van infrastructurele

projecten, met specifieke kennis van ondergronds bouwen, wegenbouw,

viaducten, stations, geluidsschermen, afzinktechnieken en milieu.

3. Bouw en Vastgoed: ontwikkeling, realisatie en onderhoud van vastgoed.

4. Worksphere (fullservice accommodation provider): geïntegreerde dienst-

verlening op het gebied van vastgoedbeheer, facilitaire dienstverlening,

gebouwgebonden technische installaties en hard services.

5. Integrale Projecten (publiek-private-samenwerking): innovatieve en integrale

oplossingen op het gebied van overheidshuisvesting, zorg en onderwijs, die

uitgaan van de totale levenscyclus van de gebouwde omgeving.

Gezamenlijk genereerden de werkmaatschappijen in 2007 een omzet van 1145

miljoen euro (Jaarbericht 2007: 2-3). In dit onderzoek ligt de focus op de qua omzet

en personele bezetting grootste werkmaatschappij: Railinfrastructuur en Informatie-

systemen (Railinfra B.V.). Zij genereert 41% van de genoemde omzet (zie figuur 1).

Bedrijfsopbrengsten Strukton 2007

41%

24%

19%

15%
1%

Rail
Civiel
Bouw & Vastgoed
Worksphere
Integrale Projecten

Figuur 1: Omzetverdeling werkmaatschappijen Strukton (bron: Jaarverslag Strukton 2007)
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Figuur 2: Eigendomsverhoudingen van Strukton Groep en haar werkmaatschappijen

De werkmaatschappij Strukton Railinfra is inmiddels een internationale onderneming

met vestigingen in onder andere België, Duitsland, Zweden, Noorwegen en met

name Nederland. Binnen Nederland is Strukton Railinfra B.V. voorts opgedeeld in

regio’s (Strukton Railinfra Regio B.V.) en de onderdelen Strukton Systems, Strukton

Railinfa Development and Technology en Strukton Railinfra Materieel (zie figuur 3).

NS Groep

Strukton Groep

De Nederlandse
Staat

Eigenaar

100% dochter

Strukton
Bouw &
Vastgoed

Strukton
Worksphere

Strukton
Integrale
Projecten

Strukton
Civiel

werkmaatschappij

Strukton
Railinfra
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 Figuur 3: Onderdelen Strukton Railinfra B.V.

Binnen het kader van de evaluatie Spoorwegwet en de door Strukton verstrekte

opdracht zijn voor dit onderzoek de bedrijfsonderdelen Strukton Railinfra Regio en

Strukton Materieel van belang (beide groen gekleurd in figuur 3). Voor aanvang van

het onderzoek gaf Strukton aan dat de betreffende (Nederlandse) wet- en

regelgeving het meest betrekking heeft op de twee geselecteerde bedrijfsonderdelen.

Voor de overige bedrijfsonderdelen geldt dit in mindere mate en zij zullen daarom

binnen deze scriptie verder buiten beschouwing worden gelaten.

• Strukton Railinfra Regio houdt zich bezig met het ontwerp, onderhoud, de

vernieuwing en nieuwbouw van spoor en bovenleiding. Strukton Railinfra

Regio kent, zoals de naam al doet vermoeden, vestigingen in verschillende

regio’s5. Deze regio’s kennen een eigen directie en organisatie6; zij opereren

derhalve relatief onafhankelijk van elkaar. Voor onder andere het uitwisselen

van informatie bestaat er een zo genoemd regio-overleg, waarbij

stafmedewerkers van de verschillende regio’s en het centrale niveau bij

elkaar komen.

• Strukton Railinfra Materieel is een bedrijfsonderdeel, dat enerzijds een

ondersteunende rol ten opzichte van de regio’s heeft en anderzijds een

gecertificeerde spoorvervoerder is. Strukton Railinfra Materieel beheert,

verhuurt, vervoert, bedient en onderhoudt één van Europa’s grootste en

meest geavanceerde materieel- en machineparken. Strukton Railinfra

5 Noord, Randstad Noord, Randstad Zuid, Tractie & Bovenleiding en Zuid.
6 In bijlage 1 is ter illustratie het organogram Strukton Railinfra Noord opgenomen. Hierbij dient te
worden opgemerkt dat elke regio een andere organisatie opzet kent, maar op hoofdlijnen overeenkomt.

Strukton Railinfra B.V.
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Materieel voorziet op deze manier de Strukton Railinfra Regio’s van materieel

en machines en is in staat het vervoer van goederen voor verschillende

opdrachtgevers te verzorgen. Strukton Railinfra Materieel kan door middel

van haar eigen Vervoer Per Trein (VPT) planningssysteem zelfstandig inzicht

verwerven op het aantal beschikbare treinpaden van het Nederlandse

spoorwegnet en derhalve een groot gedeelte van de spoorlogistiek zelf

uitvoeren (Strukton Railinfra Materieel informatiebrochure 2007) . Ook

Strukton Materieel kent een eigen directie en organisatie opzet7.

De twee bedrijfsonderdelen (Strukton Railinfra Regio’s en Strukton Materieel) van

Strukton Railinfra B.V. die in dit onderzoek worden bestudeerd, zijn relatief

zelfstandig in de uitoefening van operationele en tactische functies. Wel rapporteren

de Regio’s en Materieel hun resultaten aan het centrale niveau. Het hoofdkantoor is

het centrale niveau dat de missie, passie, ambitie en strategie uitdraagt en

overheidsrichtlijnen doorvertaalt naar regionaal niveau.

De missie die het hoofdkantoor van Strukton Railinfra B.V. uitdraagt, is:

“het realiseren van een aantrekkelijk spoorproduct” (Strukton jaarbericht 2007: 46).

Hieronder wordt verstaan dat het reizen per trein veilig, betaalbaar en betrouwbaar

moet zijn. Voorwaarde hiervoor is dat de trein in ieder geval moet kunnen rijden.

Strukton Railinfra B.V. heeft binnen deze context dan ook de passie “find it before it

breaks”, aldus algemeen directeur Schoots (interview 28-3-2008). Hiermee wordt

bedoeld dat Strukton liever storingen wil voorkomen dan oplossen. De ambitie van

Strukton Railinfra B.V. is dat zij met een dergelijke ziens- en werkwijze op het gebied

van spoorsystemen een grote Europese speler kan blijven. Hoewel het bedrijf de

afgelopen jaren haar geografische werkterrein heeft uitgebreid en dientengevolge

een grote Europese speler is geworden, laat de strategie zich volgens algemeen

directeur Schoots kenmerken door de spreuk “country is king” (interview 28-03-

2008). Hiermee wordt bedoeld dat niet elk land dezelfde doelstellingen kan nastreven

en derhalve niet één strategie kent, kortom het land bepaalt. De oorzaak hiervan is

een praktische; zo kan men namelijk in het dichtbevolkte en –bebouwde Nederland

niet veel nieuw spoor aanleggen, terwijl de aanleg van 200 kilometer nieuw spoor in

Zweden of Noorwegen geen uitzondering is. De Europese samenwerking richt zich

dan ook op het uitwisselen van “best practices”, materieel en personeel en niet

zozeer op het creëren van één blauwdruk voor de strategie van Strukton Railinfra

7 In bijlage 2 is het organogram van Strukton Materieel opgenomen.
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B.V. als geheel. De verschillen in strategie hebben ertoe geleid dat de focus in deze

scriptie is komen te liggen op Nederland, te weten Strukton Railinfra Regio’s en

Materieel. De strategie die Strukton Railinfra B.V. hanteert op de Nederlandse markt

is het versterken van haar positie door nieuwe producten en diensten te introduceren

en innovaties te initiëren. Het gaat hierbij dan ook niet alleen om de aanleg van

spoor, maar om “de complete verzorging van een traject” (interview dhr. Schoots 28-

03-2008). Hiermee wordt niet alleen de aanleg en het onderhoud bedoeld, maar ook

het monitoren van het traject, storingen oplossen en zelfs treinen ten tijde van

storingen informeren en begeleiden. Het uitdragen van een dergelijk full-service-

providerschap (FSP) staat centraal in de strategie en plannen van Strukton Railinfra

B.V. (Strukton jaarbericht 2007: 6-7). Het onderstaande schema (figuur 4) geeft de

plannen en strategie die tot het full-service-providerschap moeten leiden

schematisch weer.

Figuur 4: Schema beoogd full-service-providerschap (Bron: vergaderstuk Strukton 2007)

De rode vakken in het schema geven de werkzaamheden aan die Strukton Railinfra

B.V. uitvoert. Hieruit komt naar voren dat het huidige takenpakket (en bijbehorende

competenties) van Strukton Railinfra B.V., zoals eerder reeds beschreven,

bijvoorbeeld bestaat uit het onderhouden (maintenance) en vernieuwen (renewal)

van spoor (permanent way). Binnen de rode vakken heeft Strukton Railinfra B.V. de

kennis en middelen om de werkzaamheden naar behoren uit te voeren.

In het kader van het beoogde full-service-providerschap zijn de groene vakken in

figuur 4 van belang. Deze groene vakken geven competenties weer die Strukton

Railinfra B.V. niet heeft. De oorzaak hiervan ligt enerzijds in het feit dat Strukton

Railinfra B.V. de middelen of kennis niet heeft, zoals bij mechanisch materieel
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(mechanical rolling stock), leveren van spoor (bouw)materiaal (supplying permanent

way) en de bouw van bruggen en tunnels (construction bridges / tunnels). Anderzijds

is de aanwezigheid van een andere organisatie, die de beoogde taken uitvoert, een

oorzaak. Die organisatie is ProRail, die zowel verkeersleiding (traffic management)

als capaciteitsmanagement (capacity management) binnen haar takenpakket8 heeft.

De doelstelling voor deze groene vakken is tweeledig. Ten eerste streeft Strukton er

naar kennis te ontwikkelen over deze competenties (“strategic knowledge”) en ten

tweede zou Strukton deze competenties, in het kader van het full-service-

providerschap, onderdeel (“possible control”) willen laten worden van haar

werkzaamheden (Interview dhr. Van Zandwijk 19-03-2008 en interview dhr. Schoots

28-03-2008).

Tot slot is er één competentie die Strukton niet als onderdeel van het full-service-

providerschap ziet en dat is de opdrachtverstrekking (dit staat dan ook niet in figuur

4). De opdrachtverstrekking is op dit moment in handen van ProRail

Inframanagement. Wat Strukton rond deze opdrachtgeving echter wel zou willen

veranderen, is de rol die ProRail bij deze opdrachtverstrekking speelt. Op dit moment

wordt door ProRail, in de ogen van Strukton, te gedetailleerd op de inhoud gestuurd.

Dit zou moeten veranderen in een meer op hoofdlijnen, regisserende rol (interview

dhr. Schoots 28-03-2008). Naast dat Strukton de opdrachtverstrekking niet als

onderdeel van het door haar beoogde full-service-providerschap ziet, dient

opgemerkt te worden dat het ambiëren hiervan ook niet realistisch is. ProRail

Inframanagement9 is namelijk de opdrachtgever vanuit de overheid voor de

aannemerij op en aan het spoor. Als Strukton op dit punt opschuift in de kolom, dan

betekent dit, dat zij opdrachtgever van haar eigen opdrachten zou worden en dat zij

ook opdrachten zou moeten verstrekken aan andere partijen. Een dergelijke

monopoliepositie voor Strukton zal door de overheid niet toelaatbaar worden geacht;

al is het maar vanwege het feit dat het merendeel van de aannemerijopdrachten

openbaar aanbesteed dient te worden (Meeus en Staal 2007).

Vergelijkbaar met de (Europese) gedachte van “country is king” hebben, zoals reeds

aangeven, zowel Strukton Railinfra Regio’s als Strukton Railinfra Materieel op

Nederlandse bodem een autonome rol bij het realiseren van de doelstellingen die

hierboven genoemd zijn. Het idee hierachter is dat men op het decentrale niveau

dichter bij de klant staat en daardoor beter en sneller concepten kan ontwikkelen, die

8 In hoofdstuk 2 zal hier uitgebreid op teruggekomen worden bij de beschrijving van het werkveld van
Strukton.
9 De precieze werkwijze van ProRail wordt in hoofdstuk 2 besproken.
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voor die specifieke klant een toegevoegde waarde hebben (Strukton Jaarbericht

2007: 49). Op het centrale niveau is men zich bewust van het feit dat een dergelijke

manier van werken ten koste gaat van de mogelijkheid tot directe sturing. Om dit te

ondervangen heeft men functies en technieken gestandaardiseerd, een regio-overleg

ingevoerd en verschillende werkzaamheden geharmoniseerd. Deze vormen de basis

voor het maken van keuzes op decentraal niveau. Dhr. Schoots zegt hierover: “Met

het standaardiseren en harmoniseren van sommige zaken probeer je te voorkomen

dat iedereen opnieuw het ei van Columbus gaat uitvinden, zonder dat je een starre

organisatie wordt, waarin niemand verantwoordelijkheid heeft. Het decentrale

karakter geeft je personeel namelijk de flexibiliteit en het mandaat om (in hun ogen)

het beste in een specifieke situatie te doen, zonder dat er telkens contact hoeft plaats

te vinden met het centrale niveau. Voor de frequentie van dat contact geldt

überhaupt hoe minder, hoe beter” (interview dhr. Schoots 28-03-2008). Naast het

toepassen van standaardisatie en harmonisatie van sommige zaken, wordt het

ontbreken van direct toezicht en sturing ondervangen door directeuren van de

werkmaatschappijen een resultaatafhankelijke beloning te verstrekken. Hierbij wordt

er gekeken naar het aantal stroringen dat op het spoor heeft plaats gevonden, het

aantal bedrijfsongevallen, het ziekteverzuim en de geldelijke verdiensten (omzet en

winst). Een prikkel die ervoor zorg moet dragen dat decentraal personeel zoveel

mogelijk de gestelde doelen probeert na te streven is promotie. Dhr. Schoots zegt

hierover: “In principe proberen wij alle (hogere) functies door promotie van eigen

personeel in te vullen. Daarnaast streven wij ernaar personeel niet te lang op één

plek te laten zitten. Promotie van personeel vindt dan ook veelvuldig plaats”

(interview 28-03-2008).

Tot slot dient te worden opgemerkt dat voor de leesbaarheid de naam Strukton in

het resterende deel van dit onderzoek wordt gebruikt voor zowel Strukton Railinfra

Regio B.V. als Strukton Materieel.

1.3 Probleemstelling en onderzoeksvragen
In dit hoofdstuk is kort de inhoud en de totstandkoming van de huidige Spoorwegwet

weergegeven. De wet regelt de aanleg, het beheer, de toegankelijkheid en het

(veilig) gebruik van het spoor. Ten tijde van de herziening van deze wet is een

verplichte evaluatie hierin opgenomen, waarbij de doeltreffendheid en effecten van

de wetgeving in de praktijk in beeld gebracht moeten worden. Strukton is als partij

betrokken bij deze evaluatie. Naast de algemene doeltreffendheid en effecten van de

wetgeving wil Strukton echter ook de mogelijke gevolgen van de Spoorwegwet voor

de eigen organisatie in beeld brengen. Binnen dit kader en voor een goede bijdrage
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aan de evaluatie Spoorwegwet stelde Strukton daarom de vraag: “Wat in het

Spoorwegwetstelsel hindert Strukton in de uitvoering van haar werkzaamheden?”

Waarbij het niet zozeer gaat om het hinderen dan wel faciliteren van elke mogelijke

werkzaamheid op zich, maar om de uitvoering van werkzaamheden in het algemeen.

Uitvoering wordt hierbij opgevat als de werkrelaties die zowel binnen als buiten

Strukton bestaan en de verschillende rollen die Strukton hierbij vervult10. Rond de

uitvoering spelen ook de besproken strategie met bijbehorende doeleinden die

eerder in dit hoofdstuk zijn genoemd een rol11. Strukton stelt bovenstaande vraag

ook met betrekking tot een strategisch plan voor de toekomst: het hierboven

besproken full-service-providerschap. Deze mogelijke toekomstige werkzaamheden

en gevolgen voor de institutionele verhoudingen zullen dan ook in dit onderzoek

worden meegenomen. Over de interne en externe uitvoering van werkzaamheden en

het full-service-providerschap wordt (als werkhypothese) verondersteld, dat de

Spoorwegwet een belangrijke bepalende factor is. De vraag: “Wat hindert Strukton in

haar (toekomstige) werkzaamheden?”, kan op basis van het bovenstaande meer

concreet omgezet worden in de volgende probleemstelling:

Welke aan de Spoorwegwet gerelateerde factoren hinderen of faciliteren een

optimale uitvoering van de interne en externe werkzaamheden en de implementatie

van het full-service-providerschap door Strukton12?

Deze probleemstelling dient verder gespecificeerd te worden teneinde effectief en

efficiënt beantwoordbaar te zijn. Om te beginnen kan een optimale uitvoering van

werkzaamheden zich namelijk op verschillende niveaus voor doen. Mogelijke

(belemmerende of faciliterende) factoren kunnen immers zowel intern (binnen

Strukton) als extern (in het werkveld) zijn gelegen en dus de uitvoering op de beide

onderscheiden niveaus belemmeren.

Voorts wordt in de probleemstelling aangegeven, dat het om ‘aan de Spoorwegwet

gerelateerde factoren’ gaat. Dit betekent dat niet alleen concreet in de wet genoemde

zaken van belang kunnen zijn, zoals `bij of krachtens algemene maatregel van

bestuur worden regels gesteld over de verdeling van capaciteit (artikel 61 lid 1

Spoorwegwet)`, maar dat ook aanverwante regelgeving en de implicaties van deze

10 Uitvoering en optimale uitvoering zullen uitgebreid behandeld worden in de volgende twee
paragrafen, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4.
11 Welke rol dit is komt bij het bespreken van de neo-institutionele economie (§1.4) en de
operationalisatie (§1.5) aan de orde.
12 Hierbij dient nogmaals in ogenschouw genomen te worden, dat in het verloop van dit onderzoek met
de naam Strukton zowel Strukton Railinfra Regio, als Strukton Materieel bedoeld wordt.
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wetgeving een mogelijke rol kunnen spelen. Een voorbeeld van het laatste zou de

daadwerkelijke capaciteitsverdeling door ProRail kunnen zijn. Dit volgt ook uit de

door de Staat uitgevoerde evaluatie, waarbij het gaat om doeltreffendheid en effecten

van de wet.

Uit het bovenstaande volgt, dat de probleemstelling een zeer omvattende vraag is.

Om deze probleemstelling op een juiste manier te beantwoorden, wordt daarom

gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksvragen:

1) Welke aan de Spoorwegwet gerelateerde factoren hinderen of faciliteren de

optimale interne uitvoering van werkzaamheden door Strukton?

2) Welke aan de Spoorwegwet gerelateerde factoren hinderen of faciliteren de

optimale externe uitvoering van werkzaamheden door Strukton?

Naast de interne en externe uitvoering van werkzaamheden omvat de

probleemstelling de implementatie van het FSP. Het FSP wordt door Strukton als

een optimale situatie voor de toekomst gezien en betreft hiermee de beoogde

toekomstige uitvoering van werkzaamheden. Het gaat hierbij ook om een

optimalisatie van de toekomstige interne en externe uitvoering van werkzaamheden.

Om deze reden behoeft de implementatie van het FSP een aparte onderzoeksvraag.

Deze luidt:

3) Welke aan de Spoorwegwet gerelateerde factoren hinderen of faciliteren de

implementatie van het door Strukton beoogde full-service-providerschap?

Hierbij kan de derde onderzoeksvraag ook gelezen worden als ‘Welke aan de

Spoorwegwet gerelateerde factoren hinderen of faciliteren een optimale toekomstige

uitvoering van werkzaamheden’.

Voor zowel de interne als externe en toekomstige uitvoering geldt dat alleen met

behulp van medewerkers de optimale uitvoering bereikt kan worden; zij zijn immers

de spil waarin het in iedere organisatie om draait. Daarnaast zijn ook (de

gedragingen van) medewerkers van de externe partijen (omgeving) van belang.

Hiervan is Strukton immers ook afhankelijk. Het is zowel intern als extern van belang

dat de gedragingen van individuele medewerkers leiden tot een zo efficiënt mogelijke

institutionele werking van Strukton. Om die reden behoeven de onderzoeksvragen

een analytisch kader die de institutionele elementen van Strukton relateert aan het

gedrag van individuen. Daarom wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van de neo-

institutionele economie. Met behulp van deze theorie wordt vastgesteld welke wijze

van uitvoering voor Strukton optimaal is en of de huidige uitvoering hierbij aansluit.
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Hieronder wordt duidelijk gemaakt waarom gekozen is voor de neo-institutionele

economie en zullen op basis van een algemene eerste beschrijving van deze theorie

enkele verwachtingen geformuleerd worden omtrent de onderzoeksvragen.

1.4 Neo-institutionele economie en verwachtingen
De neo-institutionele economie richt zich op “’instituties’ waarbinnen het economisch

verkeer zich afspeelt” (Mol, Verbon en De Vries 1997: 1).

Hierbij wordt het begrip instituties tweeledig opgevat (Mol, Verbon en De Vries 1997):

• als regels en voorwaarden, waaraan de gedragingen van economische

actoren onderworpen zijn;

• als instellingen en markten, waarbinnen die economische actoren zelf hun

handelen organiseren.

Het voorvoegsel ‘neo’ heeft betrekking op de samenhang tussen de discipline van

neo-institutionele economie en de neoklassieke economie. Beiden richten zich

namelijk op de motieven voor- en de effecten van individueel handelen. Het verschil

tussen de neo-institutionele en neoklassieke economie hangt samen met de

assumptie die beide stromingen hebben over de rol (het hebben of ontbreken) van

informatie. De neoklassieke economie gaat ervan uit dat individuen altijd volledig

geïnformeerd zijn, rationeel handelen en op basis daarvan hun doelstellingsfunctie

optimaliseren (Mol, Verbon en De Vries 1997:4). De neo-institutionele economie

daarentegen stelt dat individuen vaak over verschillende en onvolkomen informatie

beschikken. Samen met de vooronderstelling dat mensen vanwege de beperkte

intellectuele capaciteiten op zich niet in staat zijn het eigen belang maximaal te

benutten13 (Mol, Verbon en De Vries 1997:4), leidt dit ertoe dat, zeker als er sprake is

van belangentegenstellingen, individuen in de context van de neo-institutionele

economie niet tot optimale uitkomsten komen (Mol, Verbon en De Vries 1997:1).

Het volgende voorbeeld geeft een goede illustratie van de verschillen tussen beide

stromingen. Wanneer iemand een tweedehands auto bij een garage wil kopen

veronderstelt de neoklassieke economie dat zowel koper als verkoper over dezelfde

volledige informatie (bijvoorbeeld bouwjaar, kilometrage en staat van onderhoud)

beschikken. De prijs die voor de auto betaald zal moeten worden, komt tot stand

door de vraag naar en het aanbod van dergelijke auto’s op de tweedehands

automarkt. Dientengevolge zal de marktwerking ervoor zorgen dat de verschillende

belangen die beide partijen hebben geen storende rol spelen in het gehele proces.

Aangezien alle individuen gelijke informatie hebben over de specificaties (kwaliteit)

13 Naar het idee van de bounded rationality van Simon (1961)
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van de auto geeft de prijs die tot stand komt, door het proces van vraag en aanbod,

de kwaliteit van de auto weer. Bij een te hoge prijs voor geleverde kwaliteit gaat de

koper in een systeem van volkomen concurrentie naar een andere garage.

In ditzelfde voorbeeld zullen volgens de neo-institutionele economie, in tegenstelling

tot de neoklassieke economie, zowel koper als verkoper vaak over verschillende, niet

volledige informatie beschikken. Het gevolg hiervan, binnen deze theorie, is dat de

belangentegenstellingen nu wel een rol kunnen spelen. In het voorbeeld van de

tweedehands auto wil de koper een zo goed mogelijke auto voor zo weinig mogelijk

geld en wil de verkoper zo veel mogelijk winst14 maken. Het gevolg van de

belangentegenstelling en informatieasymmetrie is dat opportuun gedrag

gestimuleerd wordt. Opportuun gedrag houdt in dat een individu zijn eigen belang

nastreeft en daarbij bereid is minder oorbare middelen te gebruiken. Dit kan variëren

van evidente ondeugden als list en bedrog tot meer subtiele vormen van

`deficiënt`gedrag, zoals het achterhouden of verdraaien van informatie en het

opkloppen van eigen kwaliteiten (Mol, Verbon en De Vries 1997: 39). Toegepast op

dit voorbeeld betekent dit dat de verkoper, de koper zal proberen te overtuigen van

het feit dat de auto van een betere kwaliteit (en dus duurder in aanschaf) is dan dat

deze in werkelijkheid is. Wanneer de koper ook nog eens niet alle alternatieven ter

wereld kan overzien, door zijn “ beperkte rationaliteit15”, is de kans erg groot dat hij

de auto te duur koopt en dus geen economisch optimum voor zichzelf creëert. Uit dit

voorbeeld komt naar voren dat de neo-institutionele economie een meer realistische

basis aan de economische theorievorming geeft dan de neoklassieke. Verdedigers

van de neoklassieke theorie vinden het blootleggen van tendensen en

wetmatigheden dan ook belangrijker dan het weergeven van realistische

vooronderstellingen en postulaten (Mol, Verbon en De Vries 1997:4-5). In

tegenstelling tot de neoklassieke theorie ziet de neo-institutionele economie mensen

niet als alwetende, doelstelling maximaliserende wezens, maar als individuen die niet

alle alternatieven kunnen overzien en in bepaalde situaties opportuun handelen

(Douma en Schreuder 1998:124-127). Dit opportuun handelen zal in dit onderzoek

op indirecte wijze worden bekeken, omdat opportuun handelen, zoals hierboven

beschreven is, afhankelijk is van het bestaan van belangentegenstellingen en

informatieasymmetrie. Het gaat hierbij om de volgende schematische relatie (figuur

5).

14 In dit voorbeeld wordt er uitgegaan van een winstmaximaliserende verkoper. Een verkoper kan
echter ook een andere doelstelling, zoals omzet-maximalisatie of marktaandeel creëren hebben.
15 Volledige rationaliteit is het overzien van alle informatie over alle alternatieven en op basis daarvan
een keuze maken.
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Figuur 5: Relatie tussen belangentegenstellingen, informatieasymmetrie en opportunistisch
handelen

Uit figuur 5 is af te leiden dat opportunistisch handelen op twee manieren kan

ontstaan. In beide gevallen speelt de informatieasymmetrie een prominente rol. Ten

eerste kan opportunistisch handelen ontstaan wanneer er sprake is van

belangentegenstellingen tussen verschillende actoren. Voorwaarde hierbij is dat

naast belangentegenstellingen er ook sprake moet zijn van informatieasymmetrie.

Wanneer er namelijk sprake is van belangentegenstellingen en iedereen volledig

geïnformeerd is, kan opportuun handelen niet plaatsvinden, omdat de situatie voor

alle actoren inzichtelijk is (dit is de hierboven beschreven neoklassieke voorstelling).

Een tweede oorzaak voor opportunistisch handelen is het bestaan van

informatieasymmetrie op zichzelf. Hierbij hoeft geen sprake te zijn van

belangentegenstellingen. Men kan namelijk dezelfde belangen nastreven,

bijvoorbeeld medewerkers die dezelfde promotie nastreven, en toch opportuun willen

handelen op basis van het bestaan van informatieasymmetrie. In dit geval zullen de

medewerkers bijvoorbeeld informatie voor elkaar achterhouden of elkaar zwart

proberen te maken. Informatieasymmetrie is dus een noodzakelijke en voldoende

voorwaarde voor het optreden van opportuun handelen. Omdat opportuun handelen

een gevolg is van informatieasymmetrie, eventueel in samenhang met

belangentegenstellingen, wordt in dit onderzoek dus alleen op deze indirecte wijze

naar opportuun handelen gekeken.

Wanneer naar de probleemstelling en daarmee het doel van dit onderzoek wordt

gekeken, is duidelijk dat het niet gaat om het blootleggen van tendensen en

wetmatigheden zoals gebruikelijk is in de neoklassieke theorie. Juist het in kaart

brengen van de institutionele realiteit en de effecten daarvan op relevante actoren en

processen rondom Strukton staan voorop in dit onderzoek. Dit is de reden waarom in

dit onderzoek gebruik wordt gemaakt van de neo-institutionele economie. Wanneer

gekeken wordt naar het werkveld (figuur 11 in hoofdstuk 2) en het organogram

Opportunistisch
handelen

Informatie-
asymmetrie

Belangen-
tegenstellingen
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(bijlage 1) van één der Regio’s van Strukton kan geconstateerd worden, dat er

sprake is van veel verschillende (interne en externe) partijen. Dit brengt veel

verschillende belangen en prikkels tot opportuun handelen met zich mee. Bovendien

wijst de praktijk uit dat er sprake is van informatieasymmetrie. Douma en Schreuder

(1998) zeggen voorts dat naarmate de context van een organisatie meer onzeker en

complex is, de informatieasymmetrie steeds problematischer wordt. Aangezien

Strukton zich ook in een onzekere en complexe omgeving bevindt en zelf als een vrij

complexe organisatie opgevat kan worden (zoals uit figuur 11 en bijlage 1 blijkt),

biedt de neo-institutionele economie de beste handvatten voor beantwoording van de

probleemstelling. Niet alleen signaleert de neo-institutionele economie de problemen

rondom de informatieasymmetrie en belangentegenstellingen, ook richt deze theorie

zich op de vraag hoe een organisatie, ondanks deze informatieasymmetrie,

belangentegenstellingen en de problemen die dit met zich mee brengt, zo optimaal

mogelijk kan functioneren (ter Bogt 1997:43). Met andere woorden; om de met de

informatieasymmetrie en belangentegenstellingen samenhangende kosten te

minimaliseren en tot een effectieve en efficiënte doelbereiking te komen. Hieruit

kunnen een aantal algemene verwachtingen rond de probleemstelling en de

onderzoeksvragen gedestilleerd worden:

• Wanneer de Spoorwegwet en daaruit voortvloeiende factoren leiden tot

minder informatieasymmetrie rond de interne, externe en toekomstige

uitvoering door Strukton, zullen deze factoren een (meer) optimale uitvoering

door Strukton faciliteren.

• Wanneer de Spoorwegwet en daaruit voortvloeiende factoren leiden tot meer

informatieasymmetrie rond de interne, externe en toekomstige uitvoering door

Strukton, zullen deze factoren een (meer) optimale uitvoering door Strukton

hinderen.

• Wanneer de Spoorwegwet en daaruit voortvloeiende factoren leiden tot

minder belangentegenstellingen (bij aanwezigheid van informatieasymmetrie)

rond de interne, externe en toekomstige uitvoering door Strukton, zullen deze

factoren een (meer) optimale uitvoering door Strukton faciliteren.

• Wanneer de Spoorwegwet en daaruit voortvloeiende factoren leiden tot meer

belangentegenstellingen (bij aanwezigheid van informatieasymmetrie) rond

de interne, externe en toekomstige uitvoering door Strukton, zullen deze

factoren een (meer) optimale uitvoering door Strukton hinderen.

Hierbij is een optimale uitvoering op te vatten als die wijze van uitvoering waarbij de

door Strukton gestelde doelen bereikt worden tegen minimale kosten. Elke factor uit
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de wet die van invloed is op deze kostenminimalisatie en doelbereiking, ook los van

de informatieasymmetrie gezien, is in die zin dan ook hinderend dan wel faciliterend.

Binnen de neo-institutionele economie bestaan drie stromingen die zich allen bezig

houden met bovenstaande vraag hoe een organisatie, ondanks het bestaan van

informatieasymmetrie, belangentegenstellingen en de problemen die dit met zich

mee brengt, zo optimaal mogelijk kan functioneren. Het gaat hierbij om de volgende

drie stromingen:

• eigendomsrechten (property rights) theorie;

• transactiekostenbenadering;

• principaal-agent-benadering.

Iedere stroming stelt dus vast welke werkwijze voor organisaties de meest efficiënte

is en brengt mogelijke problemen en oplossingen hieromtrent in kaart. Dit wordt in

hoofdstuk 3 per stroming beschreven en geplaatst in het licht van Strukton, waarbij

net als in de onderzoeksvragen een onderscheid wordt gemaakt tussen zowel de

interne en externe organisatie, als de toekomstige werkzaamheden van Strukton. Op

basis van deze stromingen kunnen voorts bovenstaande verwachtingen verfijnd

worden.

1.5 Operationalisatie
Op basis van de vorige paragraaf over de neo-institutionele economie is al enige

verduidelijking ontstaan over een aantal begrippen uit de probleemstelling en

onderzoeksvragen. In deze paragraaf worden de variabelen verder meetbaar

gemaakt, ofwel geoperationaliseerd (Babbie 2004: 45).

De onafhankelijke variabele van dit onderzoek is “aan de Spoorwegwet gerelateerde

factoren”. In § 1.3 is reeds aangegeven dat onder deze factoren zowel rechtstreeks

uit de Spoorwegwet en aanverwante regelgeving voortvloeiende factoren wordt

verstaan, als ook mogelijke implicaties van de wet en regelgeving.  De onafhankelijke

variabele kent twee waarden, namelijk faciliterend en hinderend. Onder de

Spoorwegwet wordt de wet op zich alsmede direct daaruit voortvloeiende

regelgeving verstaan. De factoren, die in het licht van dit onderzoek worden bekeken,

omvatten beide. Deze factoren hebben een hinderende (negatieve) of faciliterende

(positieve) invloed op de afhankelijke variabele.

De afhankelijke variabele uit de probleemstelling is een “optimale uitvoering van

werkzaamheden”. Eerder is al beschreven dat ‘uitvoering’ wordt opgevat als de

werkrelaties die zowel binnen als buiten Strukton bestaan en de verschillende rollen

die Strukton hierbij vervult. Een optimale uitvoering kan voorts, op basis van de neo-
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institutionele economie, opgevat worden als die situatie waarbij de kosten

geminimaliseerd en de doelen bereikt worden16. Naast het ontwerp, de aanleg,

vernieuwing, het onderhoud en de monitoring van het spoor (behouden van het rode

gedeelte uit figuur 4), zijn de volgende doelen af te leiden uit de door Strukton

gehanteerde strategie: “het versterken van haar positie door nieuwe producten en

diensten te introduceren en innovaties te initiëren”. Hierbij gaat het dus niet alleen

om de aanleg van het spoor maar om het gehele takenpakket: het full-service

providerschap. In het kader van dit onderzoek, waarbij het gaat om factoren uit de

wet die mogelijk de optimale uitvoering beïnvloeden, is niet het gehele nagestreefde

full-service-providerschap van belang. Wanneer nogmaals naar figuur 4 wordt

gekeken, dan is te zien dat over sommige van de nagestreefde competenties de

Spoorwegwet en aanverwante regelgeving geen uitspraken zal doen. Het gaat hierbij

om de gehele kolom ‘mechanical’, ofwel machinerie, de aanleg (construction) van

bruggen en tunnels (bridges and tunnels) en om het voorzien (supplying) in rails

(permanent way). De Spoorwegwet heeft geen betrekking op deze drie punten en om

die reden worden deze punten dan ook niet meegenomen in dit hoofdstuk. Dit

betekent dat de overige twee punten, te weten verkeersleiding (traffic management)

en (capacity management) de doelen zijn die van belang zijn voor dit onderzoek.

Verder dient te worden opgemerkt dat het vergaren van ‘strategic knowledge’ voor de

competenties die Strukton op dit moment niet heeft (het groene gedeelte in figuur 4)

binnen dit onderzoek buiten beschouwing worden gelaten. De reden hiervoor is, dat

de Spoorwegwet en aanverwante regelgeving hier geen betrekking op heeft. Het

vergaren van kennis over deze competenties wordt niet verhinderd of gefaciliteerd

door de wet. Om die reden zal alleen het doel ‘possible control’, ofwel het

daadwerkelijk opschuiven in de kolom voor wat betreft ‘traffic management’ en

‘capacity management’ onderdeel zijn van deze scriptie. Samengevat zijn dus de

volgende doelen en het bereiken hiervan (optimale uitvoering) van belang:

• het ontwerp, de aanleg, vernieuwing, het onderhoud en de monitoring van

het spoor;

• het versterken van de positie door nieuwe producten en diensten te

introduceren en innovaties te initiëren waarbij het gaat om:

o Verkeerleiding (traffic management)

o Capaciteitsmanagement (capacity management).

16 Op basis van de drie stromingen binnen de neo-institutionele economie (hoofdstuk 3) wordt de
optimale uitvoering van werkzaamheden nog verder gespecificeerd in hoofdstuk 4.
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Tot slot dient te worden opgemerkt dat de afhankelijke variabelen optimale uitvoering

en de implementatie van het FSP met elkaar verweven zijn17. Ten eerste is een

optimale interne uitvoering van werkzaamheden een voorwaarde voor de optimale

externe uitvoering van werkzaamheden en het realiseren van het beoogde FSP.

Deze optimale interne uitvoering is op te vatten als die interne uitvoering van

werkzaamheden die voorziet in kosten minimalisering en het bereiken van

bovenstaande doelen. Ten tweede is een optimale externe uitvoering van

werkzaamheden op te vatten als die uitvoering van werkzaamheden die zich, naast

kostenminimalisering, in eerste instantie bezighoudt met het doel ‘het ontwerp, de

aanleg, vernieuwing, het onderhoud en de monitoring van het spoor, maar zich

daarnaast ook richt op doelen die voor de toekomst gesteld zijn en dus het full-

service-providerschap. De tweede onderzoeksvraag is hiermee dus zeer nauw

verbonden met de derde, die de implementatie van het full-service-providerschap zelf

behelst. De toekomstige situatie kan worden gezien, als die externe uitvoering van

werkzaamheden, die voor de toekomst gewenst is.

De operationalisering van de optimale situatie is tot dusver mede gebaseerd op de in

§1.4 behandelde neo-institutionele economie. Na behandeling van de drie

verschillende stromingen binnen de neo-institutionele economie zal de

operationalisering, zoals die in deze paragraaf beschreven is, nog verder

aangescherpt kunnen worden.

1.6 Methode
Om een antwoord te verkrijgen op de probleemstelling en de onderzoeksvragen zal

gebruik worden gemaakt van documentstudie en interviews. De documentstudie

bestaat zowel uit een bestudering van de Spoorwegwet en daaruit voortvloeiende

wetgeving als de in het kader van de evaluatie spoorwetgeving opgestelde

documenten. Deze documenten worden in het licht van de interne, externe en

toekomstige uitvoering van werkzaamheden, zoals die in §1.3 gedefinieerd zijn,

onderzocht op hinderende en faciliterende factoren. Aan de hand van de theorie (het

analytisch kader) en de uit de documentstudie ontstane lijst van factoren worden

vervolgens interviewvragen opgesteld. Deze interviewvragen hebben een verifiërend

en aanvullend doel ten opzichte van het toetsen van de verwachtingen.

17 Dit is reeds aan de orde geweest bij de behandeling van de onderzoeksvragen en wordt voorts
duidelijker aan de hand van de drie stromingen die in hoofdstuk 3 behandeld worden. In hoofdstuk 4
wordt teruggekomen op de verwevenheid.
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 De interviews zijn gehouden met:

• directeur (CEO) Strukton Railinfra:

o dhr. A. Schoots (28-03-2008);

• directeuren van de verschillende werkmaatschappijen:

o dhr. M. Maathuis directeur Strukton Railinfra Regio Randstad Zuid

(04-04-2008);

o dhr. H. Smits directeur Strukton Railinfra Regio Zuid (17-04-2008);

o dhr. A. van der Zouwen directeur Strukton Railinfra Regio Noord

(19-03-2008);

o dhr. J. Zeeman directeur Strukton Materieel (25-03-2008);

• contractmanager uit de werkmaatschappijen:

o dhr. M. Kuin (17-04-2008);

• hoofd externe betrekkingen:

o mevr. K. Haaksman (meerdere gesprekken en bijeenkomsten);

• businessmanager Strukton Materieel:

o dhr. N. van Zandwijk (meerdere gesprekken en bijeenkomsten);

• medewerkers Arbo en milieu:

o hoofd Arbo en milieu dhr. M. Hermans (12-03-2008);

o dhr. T. van Prooijen (12-03-2008).

Naast bovenstaande zijn gegevens gehaald uit:

• werkbezoek spoorvernieuwing te Deventer (19-01-2008);

• twee rondetafel bijeenkomsten betrokkenen evaluatie Spoorwegwet (juni

2008);

• vergadering met mevr. K. Haaksman, dhr. N. van Zandwijk en mevr. V. Sütó

advocate van advocatenkantoor Bird&Bird (07-11-2007);

1.7 Tot slot
In dit hoofdstuk is duidelijk gemaakt wat de hoofdvraag van dit onderzoek is: “Welke

aan de Spoorwegwet gerelateerde factoren hinderen of faciliteren een optimale

uitvoering van de interne en externe werkzaamheden en de implementatie van het

full-service-providerschap door Strukton?” Voorts zijn twee van de drie centrale

onderwerpen uit deze vraag beschreven, te weten de Spoorwegwet en Strukton als

organisatie. Hierbij zijn de interne relaties alsmede de toekomtplannen in de vorm

van het FSP beschreven. De externe relaties van Strukton komen in hoofdstuk 2 aan

de orde. Vervolgens worden de drie stromingen uit de neo-institutionele economie in
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hoofdstuk 3 behandeld. Dit mondt uit in een analytisch kader en een preciezere

operationalisering in hoofdstuk 4. Daarna wordt, aan de hand van bestudering van de

Spoorwegwet, de nulmeting en andere documenten, bekeken welke aan de wet

gerelateerde factoren een optimale uitvoering van werkzaamheden hinderen of juist

faciliteren. De bevindingen hieruit worden aangevuld en geverifieerd met interviews.

De resultaten hiervan worden weergegeven in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 zullen

deze resultaten worden gebruikt om een antwoord te geven op de

onderzoeksvragen. Met het antwoord op de onderzoeksvragen zal de

probleemstelling beantwoord worden. Op basis van de beantwoording van de

probleemstelling zullen in het laatste hoofdstuk enkele aanbevelingen voor Strukton

worden gedaan.
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2 Het werkveld van Strukton
2.1 Inleiding
In hoofdstuk 1 zijn de interne relaties en toekomstplannen van Strukton

weergegeven. In dit hoofdstuk zullen de externe relaties worden verduidelijkt, om in

een later stadium de tweede onderzoeksvraag: “Welke aan de Spoorwegwet

gerelateerde factoren hinderen of faciliteren de optimale externe uitvoering van

werkzaamheden door Strukton?” te kunnen beantwoorden. Uit figuur 2 van hoofdstuk

1 bleek reeds dat Strukton vanuit het NS-concern is ontstaan. Bij het beschrijven van

het werkveld van Strukton is deze ontstaansgeschiedenis van belang. Uit dit

hoofdstuk zal namelijk blijken dat het ontstaan van Strukton parallel liep met dat van

enkele partijen uit haar werkveld. Saillant detail hierbij is dat naar voren komt dat

enkele van die partijen, net als Strukton, voortkomen uit de eerdergenoemde

ontvlechting van het NS-concern.

2.2 Beschrijving werkveld Strukton
Voor 1995 had het NS-concern de taak alle zaken die op het spoor voorkwamen te

regelen; er was geen (boekhoudkundige) scheiding tussen infrastructuur en vervoer.

Het NS-concern had weliswaar verschillende afdelingen, die verschillende taken

vervulden, maar alle bedrijfsactiviteiten waren met elkaar verweven (Wijffels,

e.a.:1992). In figuur 6, dat het NS-concern voor ontvlechting weergeeft, hebben alle

afdelingen dan ook de gele kleur van NS gekregen

Figuur 6: NS-concern voor ontvlechting (periode vóór 1995)
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Toen de commissie Wijffels in 1992, op basis van de Europese spoorrichtlijn

1991/440/EEG, een verzelfstandiging en ontvlechting van het NS-concern

voorstelde18, ontstond na het besluit van het kabinet dit advies over te nemen de in

figuur 7 weergegeven situatie. Figuur 7 geeft de verzelfstandiging weer van de

marktgerichte bedrijfsonderdelen reizigersvervoer en goederenvervoer. Deze

bedrijfsonderdelen vormden toentertijd en anno 2008 nog steeds de core-business

van het NS-concern (geel). De oranje taartpunten weerspiegelen de drie ontstane

taakorganisaties:

• Railned B.V. (Railned), capaciteitstoedeling en veiligheid;

• Verkeersleiding B.V. (VL);

• Railinfrabeheer B.V. (RIB), spooronderhoud.

Figuur 7: NS-concern na ontvlechting en ontstaan taakorganisaties (periode 1995-2003)

Deze taakorganisaties kwamen voort uit de met vergelijkbare taken belaste

afdelingen van NS. De in figuur 7 geschetste verzelfstandiging van NS en

ontvlechting van de taakorganisaties vond in 1995 plaats. Ondanks de

verzelfstandiging en ontvlechting bleven de aandelen van de taakorganisaties in

handen van NS. Dit veranderde in 2003 met het ontstaan van ProRail (zie figuur 8),

dat voortkwam uit onderdelen van de in figuur 7 oranje gekleurde taakorganisaties

Railned, Verkeersleiding en RIB.

Meer specifiek ging de nieuwe organisatie ProRail bestaan uit het onderdeel

capaciteitstoedeling van Railned (ProRail CM), de gehele taakorganisatie

18 Zie ook § 1.1
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Verkeersleiding (ProRail VL) en het opdrachtgevende orgaan van de taakorganisatie

RIB (ProRail IM). De aandelen van de taakorganisaties waren toen niet langer19

meer in handen van NS, maar van Railinfratrust B.V. (RIT). De Nederlandse Staat

(lees V&W) is vervolgens weer 100% aandeelhouder van RIT. Dit verandert zodra

het Koninklijk Besluit zoals bedoeld in artikel 125 van de Spoorwegwet in werking

treedt. Vanaf dan wordt RIT ontbonden en gaan de aandelen over naar de

Nederlandse Staat (Juridisch Technische Toets 2008: 30). Hiermee wordt de

Nederlandse Staat rechtstreeks eigenaar in plaats van indirect als aandeelhouder

van RIT. Naast de creatie van ProRail (rood in figuur 8) werd de toezicht op de

veiligheid op het spoor, dat in handen lag bij Railned Spoorveiligheid (Railned Spvh),

ondergebracht bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW). Tot slot wordt in figuur 8

de opsplitsing van het uitvoerende orgaan van de taakorganisatie RIB in Strukton,

Volker Rail en BAM Rail schematisch weergegeven.

Figuur 8: Ontstaan ProRail, IVW en uitsplitsing RIB in o.a. Strukton (periode 2003-heden)

De hierbij genoemde percentages weerspiegelen het marktaandeel van de

verschillende partijen op het Nederlandse spoor (Gossink 2008)20. In figuur 8 hebben

de spooraannemers, die geen band hebben met NS, maar wel voortkomen uit het

RIB een blauwe kleur gekregen. Strukton heeft derhalve een groene kleur (geel en

19 Aandelen reeds sinds 2001 in handen van de Nederlandse Staat (zie ook § 1.1)
20 Naast de uit het RIB voortgekomen spooraannemers zijn er sinds 2008 twee nieuwe spooraannemers
actief, namelijk Asset Rail en het Duitse Spitzke. Deze worden in figuur 9 geplaatst.

BC

A= uitvoerende rol van RIB naar Strukton, Volker Rail en Bam Rail
B= opdrachtgevende rol van RIB naar ProRail
C = toezicht op veiligheid van Railned naar IVW

A

A

A
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blauw = groen) meegekregen, aangezien zij 100% dochter is van NS (geel). In figuur

9 is een koppeling gemaakt tussen figuur 2, waarin de eigendomsverhoudingen van

Strukton zijn weergegeven en figuur 8, waarin zowel het ontstaan van ProRail, als de

uitsplitsing van de uitvoerende kant van het RIB is weergegeven. Alhoewel in figuur 9

eigenlijk alleen de opdrachtgevende rol van ProRail (ProRail IM) weergegeven wordt,

is er toch voor de naam ProRail gekozen, omdat ProRail IM simpelweg onderdeel is

van ProRail. Figuur 10 zal in dit kader meer duidelijkheid verschaffen over de

verschillende rollen die ProRail heeft ten opzichte van aannemers als Strukton. In

figuur 9 valt verder de toevoeging op van concurrenten Asset Rail en Spitzke.

Figuur 9: Eigendomsstructuur van Strukton en haar relatie met ProRail en concurrenten

Deze nieuwkomers komen niet voort uit een uitsplitsing van het RIB, maar zijn een

spooraannemer uit Duitsland (Spitzke) en een joint venture van Dura Vermeer,
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Imtech en Arcadis (Asset Rail). Figuur 9 geeft de voor Strukton belangrijkste relatie

met ProRail weer, aangezien Strukton zonder opdrachten simpelweg geen

werkzaamheden heeft. De opdrachten die ProRail verstrekt kunnen ofwel aan één

der aannemers worden gegund of dienen openbaar aanbesteed te worden. Tot 2008

was het openbaar aanbesteden voor wat betreft grote nieuwbouw of

vernieuwingsopdrachten gangbaar, terwijl het dagelijks spooronderhoud door ProRail

aan een aannemer werd gegund. Volgens dhr. Smolders (manager infra-operatie bij

ProRail) was de reden hiervoor dat “continue processen lastig zijn aan te besteden,

omdat daarbij meer zorgvuldigheid is vereist” (Financieel Dagblad 25-02-2008).

Vanaf 2008 wilde ProRail echter ook op het gebeid van dagelijks spooronderhoud

meer marktwerking en besloot ook dit te gaan aanbesteden. Deze eerste openbare

aanbesteding werd gewonnen door nieuwkomer Asset Rail (Gossink 2008). Naast

deze cruciale rol als opdrachtgever heeft ProRail nog een aantal andere taken (zie

figuur 10). Zo verstrekt ProRail verkeersleiding bij storingen een opdracht aan de

Figuur 10: Verschillende rollen van ProRail en taken t.o.v. aannemer en vice versa

aannemer om de storing die binnen zijn onderhoudsgebied valt op te lossen. Deze

opdracht wordt verstrekt nadat de aannemer zelf of een ander bevoegd persoon een

melding van deze stroring heeft gemaakt bij het Schakel en Meld Centrum (SMC).

Naast het verstrekken van de opdracht zorgt ProRail VL er bij de afhandeling van

een storing voor, dat er veilig gewerkt kan worden en dat treinverkeer eventueel
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omgeleid wordt. Wanneer er geen sprake is van storingen is ProRail VL

verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van het treinverkeer. Uit figuur 10

komt verder naar voren dat ProRail capaciteit op het spoor verdeelt. Deze verdeling

van capaciteit is een hekel punt, aangezien, in het kader van het veilig gebruik van

het spoor, geldt dat het gebruik van de één ten koste gaat van het gebruik van de

ander. Zoals uit figuur 8 blijkt, houdt het IVW toezicht op het aspect veiligheid . De

verdeling van capaciteit komt tot stand doordat personenvervoerders en

goederenvervoerders capaciteit aanvragen bij ProRail CM. Spooraannemers (zoals

Strukton) doen dit via ProRail IM (opdrachtgever), die een capaciteitsaanvraag

namens de aannemer doet bij ProRail CM. Op deze manier speelt de gehele

organisatie van ProRail een zeer prominente rol voor zowel de verschillende

vervoerders als Strukton (Strukton Railinfra 2008). Hoewel binnen het werkveld van

Strukton de relatie met ProRail enorm belangrijk is (de enige pijl in figuur 11 van en

naar Strukton is er één van en naar ProRail), zijn er meerdere actoren, die zich

binnen het werkveld van Strukton bewegen. Deze actoren, die ook een belangrijke

rol hebben binnen de evaluatie Spoorwegwet zijn in figuur 11 schematisch

weergegeven. In figuur 11 is allereerst datgene wat in § 1.1. (wetgeving) beschreven

is terug te vinden. Zo wordt op basis van verschillende Europese richtlijnen (EU in

figuur 11) de spoorwetgeving door de wetgever in formele zin (WiFZ = regering en

Staten Generaal) aangepast. In het kader van deze richtlijnen is door de

Nederlandse overheid ook een toezichthouder benoemd. Dit betreft de Nederlandse

Mededingingsautoriteit en meer specifiek de Vervoerskamer (NMa VK). De NMa VK

houdt toezicht op een goede naleving van de Spoorwet door de zogenoemde

“institutionele driehoek” (Werkgroep ProRail 2005: 18). Deze institutionele driehoek

betreft de relatie tussen de Staat (V&W), personen- en goederenvervoerders (P.V.

en G.V.) en ProRail, welke in figuur 11 is terug te vinden als de vet gestippelde

driehoek. Kortweg houdt deze relatie in, dat V&W een beheersconcessie afgeeft aan

ProRail en een vervoersconcessie aan personen- en goederenvervoerders. Deze

relatie is publiekrechtelijk en betekent concreet dat ProRail de toestemming en plicht

(concessie) heeft om het spoor te beheren en dat vervoerders (waarvan de NS de

grootste partij is) op het spoor mogen en moeten rijden. Naast het verlenen van deze

concessies, verstrekt V&W vergoedingen aan de concessiehouders. De hoogte van

deze vergoedingen wordt bepaald door de in de concessie genoemde normen voor

kwaliteit en beschikbaarheid van het spoor. Tot slot houdt V&W, via de Inspectie

Verkeer en Waterstaat (IVW), toezicht op de veiligheid op het spoor.
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Figuur 11: Het werkveld van Strukton (ontleend aan evaluatie Spoorwetgeving 12 maart 2007)

De relatie tussen de vervoerders (P.V. en G.V.) en ProRail is net als die tussen de

aannemerij en ProRail een privaatrechtelijke en betreft onder andere:

• het afgeven van een netverklaring (een soort APK voor treinen) door ProRail,

waardoor vervoerders op het spoor mogen;
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• een toegangsovereenkomst tussen ProRail en de vervoerders, waarin

bijvoorbeeld wordt aangegeven bij welke mate van kwaliteit en beschikbaarheid

van het spoor welke vergoeding hoort, die de vervoerder aan ProRail dient te

betalen.

Zoals in figuur 11 te zien is, zijn Strukton en andere (spoor)aannemers, slechts

indirect via ProRail betrokken bij de institutionele driehoek. Om die reden wordt in dit

verslag dan ook volstaan met bovenstaande bondige beschrijving van de relaties

binnen de driehoek. Binnen figuur 11 is het opmerkelijk, dat Strukton (en andere

spooraannemers) niet alleen indirect bij de institutionele driehoek betrokken is, maar

ook slechts indirect bij de overige relaties in de figuur betrokken is. Alle relaties van

Strukton met andere partijen verlopen namelijk via ProRail. Zo regelt ProRail als

opdrachtgever bijvoorbeeld vergunningen bij gemeenten en provincies. Een

voorbeeld hiervan is een ontheffing van de Wet Milieubeheer (Wm) die ProRail bij

een gemeente aanvraagt als er bijvoorbeeld bij nachtwerk veel geluidsoverlast is.

2.3 Tot slot

In dit hoofdstuk zijn de externe relaties van Strukton weergegeven. Dit is relevant

voor de tweede onderzoeksvraag: “Welke aan de Spoorwegwet gerelateerde

factoren hinderen of faciliteren de optimale externe uitvoering van werkzaamheden

door Strukton?”, omdat de werkzaamheden rondom de externe uitvoering hierop

betrekking hebben. Uit het voorgaande hoofdstuk kan geconcludeerd worden, dat

ProRail de belangrijkste actor in de omgeving van Strukton is. ProRail is namelijk de

enige partij met wie Strukton een directe dagelijkse werkrelatie heeft (zie figuur 11).
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3 Theoretisch kader

3.1 Inleiding
In hoofdstuk 1 is aangegeven, dat om de hoofdvraag te beantwoorden allereerst

vastgesteld dient te worden, welke wijze van uitvoering voor Strukton optimaal is.

Dit zal in dit hoofdstuk met behulp van de neo-institutionele economie gedaan

worden. In het eerste hoofdstuk is reeds de keuze voor en de globale inhoud van de

neo-institutionele economie beschreven. In dit hoofdstuk zullen de drie verschillende

stromingen binnen de neo-institutionele economie aan de orde komen en worden

toegepast op Strukton. Aan het einde van dit hoofdstuk zal blijken of de

werkzaamheden van Strukton daadwerkelijk op een (volgens de theorie) optimale

wijze uitgevoerd worden of dat er op basis van de theorie verbeteringen mogelijk zijn.

In hoofdstuk 5 en 6 zal vervolgens bekeken worden in hoeverre de Spoorwegwet een

optimale uitvoering van de werkzaamheden hindert of faciliteert.

3.2 De eigendomsrechten (property rights) theorie
Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven richt de neo-institutionele economie zich op

instituties, waarbinnen het economisch verkeer zich afspeelt. De eigendomsrechten

vormen hierbij een belangrijk institutioneel kader. Eigendomsrechten kunnen worden

gezien als de formeel bekrachtigde gedragsrelaties tussen personen, die

voortvloeien uit het bestaan van goederen. Bij elk goed hoort een groep

eigendomsrechten (Furubotn en Pejovich 1974: 3). In economische zin omvat dit

begrip alle juridische regelingen die randvoorwaarden aan economische activiteiten

stellen (Künneke 1991:54). Voorbeelden van deze randvoorwaarden kunnen

arbeidsrechtelijke bepalingen, veiligheidseisen en milieuoverwegingen zijn. Zij

bepalen bijvoorbeeld dat werknemers niet 24 uur per dag in het arbeidsproces

mogen worden opgenomen, dat machines goedgekeurd dienen te zijn en dat de

geldende geluidsnormen bij werkzaamheden niet overschreden mogen worden

(Künneke 1991:54). Naast deze omschrijving van eigendomsrechten in brede zin

onderscheidt de property rights theorie ook eigendomsrechten in enge zin, namelijk

(Furubotn en Pejovich 1974: 4).:

• het recht van gebruik (usus);

• het recht op vruchtgebruik (usus fructus);

• het recht een zaak te verhandelen (abusus).

Met behulp van deze categorisatie van eigendom in enge zin kunnen particulier en

gemeenschappelijk eigendom worden onderscheiden. Er is sprake van particulier
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eigendom indien de drie categorieën van eigendom exclusief en volledig aan

individuele actoren zijn toegekend en van gemeenschappelijk eigendom als dit niet

het geval is. Een tussenvorm is overheidseigendom, waarin beide vormen

terugkomen. Zo kan de overheid het (vrucht)gebruik openstellen aan de

algemeenheid, zoals bij autosnelwegen, of als particulier eigendom economisch

exploiteren, waarvan parkeerruimte een voorbeeld is (Künneke 1997: 20-22). Over

de verschillende vormen van eigendom zegt de property rights theorie, dat particulier

eigendom, in termen van economische efficiëntie, superieur is aan de andere vormen

van eigendom (ter Bogt 1997: 47). Voorwaarde daarbij is wel dat bij een grotere

economische beslissingsvrijheid, die particulier eigendom met zich mee brengt, meer

verantwoording over de economische continuïteit dient te worden afgelegd of dat er

concurrentie tussen gelijksoortige instellingen plaats kan vinden. (Künneke 1997:

33). Er bestaan echter ook enkele situaties, waarin particulier eigendom niet tot meer

economische efficiëntie leidt; er is dan sprake van marktfalen.

Een voorbeeld hiervan is het elektriciteitsnetwerk in Nederland. Een dergelijk netwerk

is een natuurlijk monopolie, omdat het zowel in maatschappelijk als economisch

opzicht ongewenst, ofwel onrendabel, is om meerdere concurrerende netwerken aan

te leggen. Dit zou namelijk leiden tot een wirwar (maatschappelijk ongewenst) van

kapitaalverslindende (economisch ongewenst) elektriciteitsnetwerken. Om een

monopoliede netwerk toch optimaal te laten functioneren kan de overheid het

netwerk in eigendom nemen. Zij reguleert de aanleg, de toegang en het gebruik

hiervan (Künneke en Manders 1997: 103, Van Wijnbergen 2002: 16). Dit is ook het

geval rond het elektriciteitsnetwerk.

In het voorbeeld hierboven is het probleem van marktfalen opgelost door het

eigendom in handen te plaatsen van de overheid. Een andere mogelijke oplossing

die door Künneke en Manders (1997) wordt beschreven is landelijke coördinatie. In

dat geval worden aan de coördinerende instantie exclusieve property rights met

betrekking tot het gebruik toegekend. In het kader van het voorbeeld rondom het

elektriciteitsnetwerk zou dit betekenen dat niet alle property rights bij de overheid

komen te liggen, maar dat het gebruik van het netwerk door een

samenwerkingsorgaan (van elektriciteit producerende bedrijven) wordt verdeeld.

Wanneer het bovenstaande in de context van Strukton wordt geplaatst, kan

geconstateerd worden, dat het bedrijf Strukton particulier eigendom is, te weten een

N.V. Wat echter de kern van de werkzaamheden vormt, namelijk het spoornetwerk,

is overheidseigendom. In eerste instantie lijkt dit niet economisch optimaal,

aangezien particulier eigendom binnen de property rights theorie de voorkeur
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verdient boven alle andere vormen van eigendom. Het spoornetwerk vertoont echter

grote gelijkenis met het bovenstaande voorbeeld van het elektriciteitsnetwerk.

Overheidseigendom van het spoornetwerk voorkomt ook hier een wirwar van

meerdere kapitaalverslindende spoornetwerken. Naast deze maatschappelijke en

economische ongewenstheid is overheidsingrijpen noodzakelijk, omdat zonder

interventie sprake zou zijn van “tragedy of the commons”. Hiermee wordt bedoeld dat

er bij gemeenschappelijk eigendom neiging tot economische overexploitatie is

(Künneke 1997: 23). Dit komt vooral voor in infrastructurele sectoren, die een sterk

natuurlijk monopolistisch karakter hebben. Gerelateerd aan het spoornetwerk

betekent dit dat onafhankelijk van elkaar concurrerende spoorwegondernemingen

geen rekening zullen houden met de behoefte aan transportcapaciteit van derden en

zelf zoveel mogelijk gebruik zullen willen maken van het spoornetwerk. In een

periode van hoge vraag naar spoorcapaciteit zou dit leiden tot overbelasting van het

spoorwegnet. Een dergelijke overbelasting leidt tot chaos en heeft voor zowel de

spoorwegondernemingen als haar consumenten zeer nadelige gevolgen (Künneke

en Manders 1997: 106).

Particulier eigendom leidt in dit geval dus tot enorme welvaartsverliezen en is

daarom niet gewenst. Er moet om die reden gezocht worden naar een andere manier

om optimaal te werken. De property rights theorie geeft hiervoor twee oplossingen,

welke hierboven zijn beschreven: overheidseigendom en landelijke coördinatie. Met

betrekking tot het spoor is de overheid eigenaar van het spoornetwerk (abusus). De

Nederlandse Staat oefent dit recht op verhandelbaarheid niet uit, aangezien zij het

zelf in bezit wil houden (overheidseigendom). Het vruchtgebruik (usus fructus) heeft

de Nederlandse Staat neergelegd bij V&W. V&W beslist welke partij voordeel kan

halen uit het gebruik van het spoor. Zij stelt namelijk door het uitgeven van vervoers-

en beheersconcessies21 het gebruik (usus) vast.

In de terminologie van de property rights theorie betekent dit dat er sprake is van niet

volledige bundels van property rights. Hierbij zijn de eigendomsrechten op individuele

basis toegekend, maar komen toe aan verschillende economische actoren (Künneke

1997: 25). Zo heeft de Nederlandse Staat de abusus. Het vruchtgebruik (usus

fructus) is doorgaans, zoals bij het huren van een auto22, hieraan gekoppeld. Op het

spoor is dit ook het geval, de Nederlandse Staat heeft het recht op vruchtgebruik in

de vorm van V&W. V&W legt met behulp van beheer- en vervoersconcessies op haar

21 Zie ook figuur 11
22 De verhuurmaatschappij is eigenaar van de auto en heeft de abusus. De huurder van de auto heeft het
gebruiksrecht (usus) en betaald hiervoor een bepaald bedrag aan de verhuurmaatschappij, die
dientengevolge ook het vruchtgebruik (usus fructus) heeft.
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beurt het recht van gebruik (usus) bij ProRail en personen- en goederenvervoerders.

Samengevat zou bovenstaande betekenen dat de eigendomsrechten als volgt

verdeeld zijn:

• abusus: de Nederlandse Staat;

• usus fructus: Verkeer & Waterstaat;

• usus: ProRail en personen- en goederenvervoerders.

De situatie op het spoor is echter gecompliceerder dan bovenstaande driedeling.

Allereerst maakt ProRail zelf geen gebruik van het spoor, maar reguleert zij het

gebruik van het spoor oftewel de spoorcapaciteit. Zij reguleert dit gebruik ook voor de

personen- en goederenvervoerders. Dus hoewel de laatste groep in het bezit is van

een vervoersconcessie zijn zij niet vrij in het gebruik. ProRail heeft in deze zin ook

het recht van de usus fructus, omdat zij het gebruik bepaalt (m.b.v. netverklaring en

toegangsovereenkomst) en hiervoor een gebruikersvergoeding van de personen- en

goederenvervoerders ontvangt. Naast deze verdelende rol verzorgt ProRail de

verkeersleiding en heeft zij een opdrachtgevende rol richting de spooraannemerij23.

De plaats van Strukton in dit geheel is dat zij een opdracht moet krijgen van ProRail,

waarna ProRail bepaalt wanneer deze opdracht uitgevoerd moet worden24.

Concluderend kan worden gesteld dat Strukton geen van de hierboven genoemde

eigendomsrechten in handen heeft en voor de uitvoering van werkzaamheden

afhankelijk is van ProRail.

Hierboven is reeds opgemerkt dat over de verdeling van eigendomsrechten de

property rights theorie stelt, dat om tot een zo optimaal mogelijke mate van efficiëntie

te komen, diegene die recht heeft op het gebruik (usus) ook recht op vruchtgebruik

(usus fructus) en verhandelbaarheid (abusus) dient te hebben. Er moet in andere

woorden sprake zijn van particulier eigendom. Er is reeds vastgesteld dat dit niet

mogelijk is; abusus in particulier eigendom leidt tot chaos op het spoor (“tragedy of

the commons”). Het is echter wel mogelijk om tot een meer optimale verdeling van

de usus te komen. Personen- en goederenvervoerders zouden in dit licht hun recht

op gebruik meer actief moeten kunnen uitvoeren en Strukton en andere aannemers

zouden betrokken moeten worden bij de usus. Concreet zou dit vorm kunnen krijgen

in meer betrokkenheid bij ProRail of het overgaan op landelijke coördinatie door alle

(particuliere) gebruikers. Bij landelijke coördinatie komt de usus fructus van ProRail

23 zie figuur 10
24 Het gecompliceerde hieraan in vergelijking met het voorbeeld van het huren van een auto is dat
Strukton weliswaar gebruik mag maken van het spoor, maar niet zelf bepaalt wanneer. Dit in
tegenstelling tot de huurder van een auto; deze mag immers zelf bepalen wanneer hij van A naar B
rijdt.
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te vervallen, omdat het overlegorgaan dit recht verkrijgt. Dit laatste is naast

overheidseigendom de oplossing die door Künneke en Manders (1997) wordt

voorgesteld om de problemen van onvolledige property rights te kunnen beheersen.

Nu de situatie op het spoor en voor Strukton is geschetst, dient een specificatie

gemaakt te worden naar de interne, externe en toekomstige (implementatie van het

FSP) situatie van Strukton. De property rights theorie is, buiten de vaststelling dat

Strukton particulier eigendom (B.V.) is, in het kader van dit onderzoek niet van

toepassing op de interne uitvoering van werkzaamheden van Strukton. Voor wat

betreft de externe uitvoering van werkzaamheden heeft Strukton op dit moment geen

gebruiksrechten (usus) van het spoor in handen. Zij is hierbij afhankelijk van ProRail

(ergo de usus en beperkte usus fructus) die opdrachten verstrekt, de capaciteit

verdeelt en de verkeersleiding verzorgt.

In het kader van het FSP zou Strukton op willen schuiven in de kolom. Concreet

betekent dit dat Strukton zelf de usus in handen zou willen krijgen in de vorm van

een rechtstreeks van V&W verkregen beheersconcessie. Daarnaast beoogd Strukton

de usus fructus rol van ProRail (capacity management en traffic management in

figuur 4). Hierbij moet voor wat betreft ProRail Inframanagement25 (IM) echter

opgemerkt worden, dat Strukton op dit punt niet wil opschuiven in de kolom, maar

een andere opdrachtgeversrol voor ProRail IM voor ogen heeft. Vanuit het oogpunt

van de property rights theorie doen zich op dit punt geen belemmeringen voor. Voor

wat betreft het opschuiven in de kolom richting de overige twee onderdelen van

ProRail, capaciteitsmanagement (CM) en verkeersleiding, bestaan theoretisch

gezien geen belemmeringen.

Het opschuiven in de kolom met betrekking tot capaciteitsmanagement en

verkeersleiding is binnen de theorie het maximaal realiseerbare. Het doorschuiven in

de kolom tot en met de verhandelbaarheid (abusus) van het spoornetwerk is

vanwege het eerder genoemde probleem van ‘tragedy of te commons’ immers niet

gewenst. Overheidseigendom is binnen deze situatie optimaal. Daarnaast is als

alternatief of als aanvulling op overheidsdom landelijke coördinatie van de usus ook

een middel om de problemen van onvolledige property rights op te lossen en tot een

optimale situatie te komen. Landelijke coördinatie zou voor Strukton inhouden dat er

ten dele wordt opgeschoven in de kolom, Strukton krijgt dan als overlegpartner

zeggenschap over de usus.

25 Zie voor een beschrijving van de verschillende onderdelen van ProRail figuur 10.
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De property rights theorie en de toepassing op Strukton kan in de volgende tabel als

volgt samengevat worden.

Property rights theorie
Optimaal Particulier eigendom
Probleem Maatschappelijk en economisch ongewenst

vanwege “Tragedy of the Commons”
Oplossing Overheidseigendom en/of landelijke

coördinatie
Oplossing spoor Overheidseigendom

Intern (feitelijk) n.v.t.
Extern (feitelijk) Strukton heeft geen rechten en alleen een

directe relatie met ProRail die houder is van
de usus (fructus ),

Strukton

Toekomst / FSP Het verkrijgen van zowel de usus als de usus
fructus (capaciteteitsmanagement en
verkeersleiding) is theoretisch mogelijk.
Mogelijk alternatief: landelijke coördinatie

Verticale integratie met ProRail IM niet
realistisch en gewenst. Regisserende rol van
ProRail IM mogelijk.
Meer betrokkenheid bij abusus ongewenst.

Tabel 1: Property rights theorie en Strukton

De property rights theorie onderscheidt, zoals aan het begin van deze paragraaf

beschreven is, zowel eigendomsrechten in brede zin als in enge zin. Zij richt zich

hoofdzakelijk op de eigendomsrechten in enge zin. Binnen dit onderzoek zijn de

eigendomsrechten in brede zin echter ook van belang. Alleen al vanwege het feit dat

de Spoorwegwet op zich een eigendomsrecht in brede zin is. Derhalve biedt dit de

mogelijkheid om andere problemen en faciliterende factoren uit de wet naar boven te

halen dan die factoren die rechtstreeks aan de neo-institutionele economie te

koppelen zijn. Hierdoor wordt het mogelijk de situatie voor Strukton nog inzichtelijker

te maken. De term “eigendomsrechten in brede zin” impliceert al dat geen

theoretische opsomming van mogelijke problemen of faciliterende factoren gemaakt

kan worden. Zij zullen dan ook rechtstreeks uit de Spoorwegwet en daaruit

voortvloeiende regelgeving moeten blijken.

3.3 De transactiekostenbenadering
De tweede neo-institutionele economische stroming is de transactiekosten-

benadering. Centraal binnen deze benadering staat het begrip transactie, dat de

eenheid van analyse is. Met het begrip transactie wordt de overdracht van goederen

of diensten op een markt tussen twee economische eenheden of het voortstuwen

van een product binnen een organisatie bedoeld. Hierbij dient het om zelfstandig en

afzonderlijk te leveren goederen of diensten te gaan (ter Bogt 1997: 49). Deze

transacties brengen logischerwijs kosten met zich mee, de zogenaamde
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transactiekosten. Transactiekosten zijn niet alleen geld, maar ook tijd, energie en

moeite, die met de transactie gemoeid zijn (Hazeu 2000: 26)

Samen met productiekosten vormen transactiekosten het volledige kostenplaatje, dat

het meest efficiënte sturingsmechanisme26 bepaalt. De grondleggers van de

transactiekostenbenadering, Coase (1937) en Williamson (1975, 1985), geven

hierover aan, dat niet de productiekosten, maar de kosten van de coördinatie van

economische activiteiten (transactiekosten) de doorslag geven bij de keuze voor een

bepaald sturingsmechanisme (Lammers e.a. 1997: 439). Hoe lager deze kosten zijn

des te efficiënter verlopen de transacties (ter Bogt 1997: 49). De transactiekosten-

benadering gaat, bij gegeven productiekosten, voor elk type transactie op zoek naar

het meest optimale sturingsmechanisme. De twee belangrijkste sturings-

mechanismen zijn de markt (met volledige mededinging) en hiërarchische

organisatie (centraal gezag). Daarnaast zijn er ook hybride vormen (ter Borgt 1997;

Lammers e.a. 1997). Een voorbeeld hiervan is “relational contracting”. Dit relationeel

contract is een contract waarin partijen zich voor langere tijd aan elkaar binden en

afspraken maken (Douma en Schreuder 2002, Van Helden 1997). De verschillende

sturingsmechanismen kunnen leiden tot verschillende transactiekosten (ter Bogt

1997: 49).

De hoogte van de transactiekosten en daarmee de keuze voor het meest optimale

sturingsmechanisme wordt bepaald door eigenschappen van de betrokken personen

en kenmerken van de transacties (ter Bogt 1997: 50).

Met betrekking tot de eigenschappen van betrokken personen zijn er twee

vooronderstellingen over het menselijk handelen. Deze vooronderstellingen zijn

essentieel binnen de neo-institutionele economie en meer specifiek de

transactiekostenbenadering (Williamson 1985: 44-52; Lammers e.a. 1997: 440;

Douma en Schreuder 1998: 126-127):

• beperkte rationaliteit (zie ook §1.4): mensen willen rationeel handelen, maar

zijn hier niet volledig toe in staat, vanwege de complexiteit en onzekerheid

van de beschikbare informatie en hun beperkte capaciteit van

informatieverwerking;

• neiging tot opportunisme: het nastreven van eigenbelang, waarbij eventueel

oneerlijk gedrag, variërend van bedrog tot het achterhouden of verdraaien

van informatie, wordt vertoond.

26 Ontleend aan Williamson die de term “governance structures” gebruikt.
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De onderscheiden kenmerken van transacties die cruciaal zijn bij de keuze voor een

bepaald sturingsmechanisme zijn (Williamson 1985; ter Bogt 1997; van Helden

1997):

• de onzekerheid waaraan transacties onderhevig zijn. Algemeen geldt, dat hoe

groter de onzekerheid van een transactie is, des te hoger de transactiekosten

zijn;

• de frequentie en schaal van de transactie: hoe vaker en op grotere schaal

een transactie voorkomt, des te hoger de transactiekosten;

• de specificiteit van activa (“asset specificity”): de mate waarin bij een

transactie gebruik wordt gemaakt van specifieke technische

productiemiddelen of specifieke vaardigheden van medewerkers. Zo kent een

kantorengebouw in het centrum van een grote stad een lage specificiteit van

activa. Algemeen geldt, dat hoe hoger de specificiteit van activa is, des te

hoger de transactiekosten zijn. Dit wordt versterkt doordat activa met een

hoge specificiteit opportunistisch gedrag in de hand werken.

Voor wat betreft de specificiteit van activa dient te worden gewezen op het

fenomeen van fundamentele transformatie. Dit betekent dat activa die eerst geen

specifiek karakter kennen na verloop van tijd kunnen evolueren tot specifieke

activa. De oorzaak hiervan is dat contractueel verbonden partijen in de loop der

jaren de activa aanpassen aan wat zij willen en kunnen. Zo kan het eerste

contract door het proces van openbaar aanbesteden op basis van het

prijsmechanisme tot stand komen, maar zich na verloop van tijd kunnen

ontwikkelen tot een “small-numbers”- situatie. Dit houdt in dat contractpartijen

door het opgebouwde onderlinge vertrouwen “maatwerk”-investeringen gaan

doen. De contractpartijen zijn dan sterker op elkaar aangewezen en er bestaat

een grotere kans op opportunistisch gedrag binnen de relatie (Douma en

Schreuder 1997: 132, van Helden 1997: 40).Een voorbeeld van het fenomeen

fundamentele transformatie is de huidige samenwerking tussen AMD en

Microsoft. Deze ontstond eind jaren ’90 op basis van het prijsmechanisme, maar

heeft een fundamentele transformatie doorgemaakt. AMD levert niet alleen meer

processoren aan Microsoft, maar ontwikkelt in samenwerking met Microsoft

complete maatwerk computers (XboX-spelcomputer).

Naar de mening van Williamson (1985) leidt het marktmechanisme in de meeste

gevallen tot de meest efficiënte afwikkeling van transacties en is derhalve vaak het

beste sturingsmechanisme. Enkel wanneer opportunisme, begrensd rationeel
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handelen en een hoge mate van specificiteit van activa zich gezamenlijk voordoen, is

een ander sturingsmechanisme, zoals een hiërarchische organisatie, efficiënter.

Williamson (1985) geeft aan dat bij het maken van een keuze voor de

besturingsstructuur in het algemeen geldt, dat de specificiteit van activa ten opzichte

van onzekerheid of frequentie/schaal het belangrijkste kenmerk is . Zonder een hoge

mate van specificiteit van activa leveren beperkt rationeel handelen en opportunisme

namelijk weinig contractuele problemen op (van Helden 1997: 42). De reden hiervan

is dat opportunistisch gedrag makkelijk is af te straffen door over te stappen op een

andere contractpartij en dat beperkte rationaliteit vrijwel altijd in het geding is.

Wanneer een hoge mate van specificiteit van activa, opportunisme en begrensd

rationeel handelen zich voordoen, lopen de kosten van het prijsmechanisme hoog op

en vallen schaalvoordelen weg. Hierdoor is verticale integratie, oftewel een bundeling

van transacties binnen een organisatie efficiënter dan markttransacties (van Helden

1997: 37). Bovendien neemt door onderdelen van het productieproces te integreren

in één organisatie de onzekerheid rond handelingen in de buitenwereld af (Arrow

1984; ter Bogt 1997: 52).

Naast uitspraken over de externe organisatie zoals het ontstaan van organisaties en

de mogelijke noodzaak tot verticale integratie, doet de transactiekostentheorie ook

uitspraken over de interne organisatie (van Helden 1997: 43). Zo geeft de

transactiekostentheorie aan dat aan een organisatie kosten verbonden zijn. Een

voorbeeld hiervan zijn preventie- en inspectiekosten die ervoor moeten zorgen dat

werknemers zoveel mogelijk in het belang werken van de organisatie en zo min

mogelijk in het eigen belang27. Aan een organisatie zijn daarnaast kosten van het

organisationele beheersingsapparaat verbonden (Lammers, e.a. 1997: 441). Het

beheersingsapparaat kan volgens de transactiekostenbenadering een unitaire (U-

vorm) of multidivisionele structuur (M-vorm) hebben.

Een unitaire structuur wordt gekarakteriseerd door gecentraliseerd gezag in

combinatie met functionele afdelingsvormen, zoals marketing en productie. Een

mogelijke grafische weergave van een unitaire structuur wordt weergegeven door

figuur 12.

27 De redenering dat werknemers niet altijd het belang van de organisatie zullen nastreven zal verder
aan de orde komen bij de behandeling van de prinicipaal-agent benadering
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Figuur 12: Schematische weergave unitaire structuur (U-vorm)

De multidivisionele structuur kent daarentegen een bevoegdheidsverdeling tussen

het centrale organisatieniveau en relatief zelfstandige divisies. Hierbij vervult het

centrale niveau de strategische functie, terwijl de divisies de operationele en

tactische functies vervullen. Voorts kunnen de divisies worden gezien als

miniondernemingen, die vaak opereren rond markten, productgroepen en/of regio’s

(van Helden 1997: 44-45). Een mogelijke grafische weergave van een

multidivisionele structuur wordt weergegeven door figuur 13.

Figuur 13: Schematische weergave multidivisionele structuur (M-vorm)

De theorie beschrijft een tweetal situaties waarbij het optimaler is om hetzij voor een

U-vorm hetzij voor een M-vorm te kiezen.

De eerste situatie heeft te maken met de hierboven beschreven asset specifity.

Wanneer er sprake is van een hoge asset specifity dan is de U-vorm de beste

organisatievorm. De kans op opportunistisch gedrag is, bij een hoge mate van asset

specifity, groot, waardoor beheersing en supervisie noodzakelijk zijn (Van Helden

1997: 50). Hoewel de inspectie- en monitoringskosten binnen de U-vorm hoog op
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zullen lopen, zijn ze lager dan de consequentiekosten, waardoor de U-vorm optimaal

is. Wanneer er sprake is van middel-hoge of lage asset specifity slaat de balans met

inspectie- en monitoringkosten aan de ene kant tegen consequentiekosten aan de

andere kant om en is een M-vorm optimaler.

De tweede situatie heeft betrekking op de complexiteit van organisaties. Bij een grote

complexe organisatie leidt de M-vorm tot de meest optimale situatie, omdat bij grote

complexiteit binnen de U-vorm zich de volgende drie problemen voordoen (Van

Helden 1997: 45):

1. het aantal hiërarchische schakels neemt toe, waardoor informatievoorziening

vertraging oploopt;

2. het centrale gezag wordt bedolven onder detailinformatie en;

3. bij definiëring van subdoelstellingen voor de afdelingen binnen een U-vorm

treedt het probleem van opportunisme op.

De M-vorm kan deze problemen het hoofd bieden, omdat divisies zelfstandig kunnen

functioneren, waardoor er minder op- en neerwaartse communicatie is en de

topleiding de handen vrij heeft om zich enkel met strategisch beleid bezig te houden.

Dit geldt vooral wanneer de doelstellingen van de divisies eenvoudig gekoppeld

kunnen worden aan die van de organisatie als geheel, waardoor vanuit centraal

niveau een systeem van monitoring en beloning gehanteerd kan worden (van Helden

1997: 45).

Wanneer Strukton wordt bekeken in het licht van de transactiekostenbenadering is

het van belang om eerst te kijken in welke mate er sprake is van specificiteit van

activa, daar dit het belangrijkste kenmerk is bij de keuze voor een bepaald

sturingsmechanisme. Hierover kan worden gesteld dat de werkzaamheden van

Strukton zich beperken tot het spoor. Om die werkzaamheden goed te kunnen

verrichten heeft Strukton naast specifieke technische productiemiddelen, zoals

locomotieven en ombouwtreinen ook specifiek personeel in dienst dat met dergelijke

specifieke productiemiddelen mag en kan werken. In die zin lijkt Strukton op een

bedrijf dat autowegen of kanalen onderhoudt28; de werkzaamheden beperken zich tot

een bepaald soort infrastructuur (weg, water, spoor). Binnen het type infrastructuur,

het spoor, zijn de productiemiddelen algemener van aard en kunnen in principe op

elk spoor ingezet worden. Op basis hiervan kan worden gesteld dat de specificiteit

van activa gemiddeld tot hoog is. Ook de theorie geeft, infrastructurele

werkzaamheden, de classificatie middelhoog (van Helden 1997: 50). De conclusie,

28 Zo beperkt een asfalteermachine zich tot het gebruik op autowegen en is een baggerschip enkel op
het water inzetbaar.
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dat Strukton een middelhoge asset specificity heeft, is hiermee gerechtvaardigd.

Daarnaast kan Strukton, zoals eerder beschreven, getypeerd worden als een

complexe organisatie.

Zoals hierboven beschreven is de meest optimale sturingsvorm voor de interne

organisatie een multidivisionele structuur (M-vorm) wanneer er sprake is van een

middelhoge specificiteit van activa en een complexe organisatie. De interne

organisatie van Strukton kent, zoals uit hoofdstuk 1 blijkt, een multidivisionele

structuur. Strukton bestaat uit verschillende divisies (Regio’s en Materieel) welke

centraal aangestuurd worden. Daarnaast wordt de strategie vanuit het centrale

niveau bepaald. Uit de theorie blijkt voorts dat de multidivisionele structuur het beste

werkt op het moment dat er sprake is van makkelijk te koppelen doelen. Binnen de

regio’s bestaan deels dezelfde doelen, daarnaast bestaat er een beloningsstructuur

voor het halen van centrale doelen29.

Voor wat betreft de externe organisatie geldt, naast de middelhoge asset specificity,

dat er tussen de verschillende partijen uit het werkveld (zie figuur 11) een neiging tot

opportunisme bestaat. Zo wil ProRail een goed onderhouden spoornet tegen zo laag

mogelijke kosten en willen de aannemers hun winst30 maximaliseren. In combinatie

met informatieasymmetrie zou het zeer naïef zijn te veronderstellen dat

opportunistisch gedrag niet wordt vertoond. Wanneer verder gesteld wordt dat

begrensd rationeel handelen zich vrijwel altijd voordoet, geeft de theorie aan dat, in

combinatie met de eerdergenoemde middelhoge asset specificity en opportunistisch

handelen, niet de markt, maar een hiërarchische organisatie het beste sturings-

mechanisme is. De keuze voor een hiërarchische organisatie wordt versterkt door

het feit dat de transactiekosten op de markt hoog oplopen, indien de transactie zich

vaak en op grote schaal voordoet. Ook dit laatste is bij Strukton het geval, omdat zij

bij het uitvoeren van alle werkzaamheden contact heeft met en opdracht heeft

gekregen van ProRail. Concreet zou dit voor Strukton betekenen dat een bundeling

van transacties binnen één organisatie (verticale integratie) efficiënter is dan

markttransacties. Aangezien ProRail de enige opdrachtgever is, zou het hier gaan

om verticale integratie van Strukton met ProRail Inframanagement31. In hoofdstuk 1

hebben we echter al gezien, dat dit door Strukton niet gewenst is en in de praktijk

onrealistisch. De nieuwe rol die Strukton voor ProRail in gedachten heeft, past hier

echter wel bij. Een meer regisserende rol en minder sturen op details beperkt

29 Dit is besproken in hoofdstuk 1.
30 Zie ook voetnoot 14: er wordt ook hier, analoog aan het voorbeeld van de autoverkoper gekozen voor
een partij die winst wil maximaliseren.
31 De relatie van Strukton met ProRail en de interne verdeling tussen CM en IM van ProRail is
beschreven in hoofdstuk 2.
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namelijk de transactiekosten. Voor ProRail Capaciteitsmanagement geldt, dat iedere

partij op het spoor vanuit het eigen belang zoveel mogelijk capaciteit nastreeft.

Wanneer deze partijen onderling de capaciteit met behulp van contracten zouden

regelen, zullen de transactiekosten, vanwege een (middel)hoge asset specificity,

opportunistisch handelen en beperkte rationaliteit, hoog oplopen. Hazeu (2000: 27)

zegt hierover dat wanneer door hoge transactiekosten er geen optimale verdeling

wordt bereikt door vrijwillige onderhandelingen, de overheid het aanbod (in het geval

van dit onderzoek: verdeling van capaciteit voor het spoornetwerk) moet verzorgen.

Met betrekking tot de verdeling van capaciteit kan op basis van de transactiekosten-

benadering dan ook niet anders geconcludeerd worden dan dat dit binnen één

organisatie, en wel de overheid, dient plaats te vinden. In dit geval ProRail

Capaciteitsmanagement.

Voor wat betreft het onderdeel verkeersleiding van ProRail geldt, dat verticale

integratie wel tot een efficiëntere werkwijze zal leiden. Momenteel is er sprake van

een relationeel contract, maar, zoals hieronder uitgelegd, is deze werkwijze niet

optimaal.

Het afhandelen van storingen op het spoor heeft een belangrijke rol binnen het

takenpakket van de verkeersleiding van ProRail. In de huidige situatie rond de

verkeersleiding speelt Strukton een belangrijke rol bij de signalering van storingen op

het spoor. Zo heeft zij fors geïnvesteerd in specifieke monitoringsapparatuur zoals

een videoschouwtrein. De asset specificity van het signaleren van storingen is dus

hoog. Wanneer in de huidige situatie een storing gesignaleerd wordt, moet Strukton

dit eerst aan ProRail rapporteren, welke vervolgens andere partijen op het spoor

informeert. Voorts wordt Strukton of de verantwoordelijke aannemer in het

storingsgebied de opdracht gegeven om de storing te verhelpen. Deze transacties

herhalen zich bij iedere storing. Tussen Strukton en ProRail VL is sprake van een

relationeel contract, omdat zij bij de uitvoering van het contract een voortdurende

relatie met elkaar onderhouden (Douma en Schreuder 2002, Van Helden 1997).Het

probleem dat zich voor kan doen bij een relationeel contract is het hold-up-probleem.

Dit houdt in dat na afsluiting van het contract, de partij die de minste transactie-

specifieke investeringen heeft gedaan, de mogelijkheid heeft om met extra eisen te

komen (Douma en Schreuder 2002). Het hold-up-probleem kan zich ook voordoen

voor Strukton, aangezien zij de partij is die forse investeringen heeft gedaan

(monitoringsapparatuur en videoschouwtrein). Bij dit relationele contract loopt

Strukton derhalve het risico, dat zij haar externe werkzaamheden niet optimaal uit

kan voeren.
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Verticale integratie is voor Strukton optimaal; over transacties met een hoge asset

specificity en transacties die zich frequent en op grote schaal voordoen zegt de

transactiekostentheorie namelijk, dat deze transacties het beste opgenomen kunnen

worden in de organisatie. Een bijkomend voordeel is, dat storingen sneller verholpen

kunnen worden en dat andere partijen op het spoor ook eerder op de hoogte zullen

zijn van de storing.

Binnen het kader van het beoogde full-service-providerschap betekent het

bovenstaande, dat op basis van de transactiekostenbenadering een verticale

integratie met Inframanagement nagestreefd zou kunnen worden. In de vorige

paragraaf was echter al te zien dat voor wat betreft dit onderdeel het opschuiven in

de kolom niet realistisch is. Het opschuiven in de kolom voor wat betreft

capaciteitsmanagement is op basis van de transactiekostenbenadering niet gewenst,

terwijl dit voor het aspect van verkeersleiding wel efficiënter is dan de huidige

situatie.

De transactiekostenbenadering en de toepassing op Strukton kan als volgt worden

samengevat:

Transactiekostenbenadering
Optimaal Markt als sturingsmechanisme
Probleem Beperkt rationeel handelen, neiging tot

opportunisme, hoge frequentie en grote
schaal van transacties en hoge mate van
specificiteit van activa

Oplossing Hiërarchische organisatie
Situatie spoor Grotendeels markt, terwijl zich deels wel

problemen voordoen
Intern (feitelijk) Hiërarchische organisatie met M-structuur
Extern (feitelijk) Marktmechanisme en relationeel contract

(hybride vorm) voor transacties met ProRail

Strukton
Toekomst / FSP Verticale integratie met ProRail IM gewenst,

maar niet realistisch. Regisserende rol
ProRail IM gewenst.
Verticale integratie met ProRail CM
ongewenst
Verticale integratie met ProRail VL gewenst.

Tabel 2: Transactiekostenbenadering en Strukton

3.4 De principaal-agent-benadering
De principaal-agent-benadering analyseert de institutionele verhoudingen die

ontstaan in een contractrelatie tussen een opdrachtgever (principaal) en een

gelastigde (agent). Deze theorie kan als een verbinding van de in §3.2 beschreven

eigendomsrechten theorie en de in §3.3 weergegeven transactiekostenbenadering

worden gezien (Mol, Verbon en De Vries 1997: 8). Drie vooronderstellingen uit die
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theorieën, die tevens kenmerkend zijn voor de neo-institutionele economie, spelen

ook binnen de principaal-agent-benadering een cruciale rol (Neelen 1997: 62-63):

• tussen principaal en agent bestaan belangentegenstellingen; de agent zal

niet altijd het door de principaal gewenste optimum nastreven. Zowel de

principaal als de agent zal proberen zijn eigen nut te maximaliseren;

• de activiteiten die de agent ontplooit zijn voor de principaal onvolledig

transparant (informatie-assymetrie).

• Er is sprake van een contract tussen principaal en agent, die een onderlinge

ruil van goederen of diensten zijn overeengekomen, waar transactiekosten

mee gemoeid zijn. De relatie tussen beiden betreft niet per definitie een

hiërarchische.

Uit deze drie vooronderstellingen komt het centrale kenmerk van de principaal-agent-

benadering naar voren, namelijk dat de principaal niet weet of de agent maximaal

presteert, terwijl de agent dit zelf wel weet (Hazeu 2000: 80). Zo kan een agent, op

basis van zijn informatievoorsprong, gunstige(re) condities bij de uitvoering van zijn

werk bedingen (Mol, Verbon en De Vries 1997: 11). Zo zal een agent niet alleen

hogere winsten voor zijn principaal nastreven, maar ook een mooi ingericht kantoor,

verre dienstreizen of een rustig werktempo voor zichzelf (ter Bogt 1997: 53). Het feit

dat een agent eigen doelen nastreeft, die voor de principaal niet volledig

waarneembaar zijn, leidt tot een dilemma voor de principaal. Hij zal, om suboptimale

resultaten te voorkomen, maatregelen moeten nemen die geld kosten of genoegen

moeten nemen met mindere resultaten (Neelen 1997: 64). In dit kader introduceerde

Leibenstein (1966) de term “x-inefficiëntie” ofwel de motivatie-inefficiëntie. Het verlies

aan efficiëntie valt uiteen in drie verschillende kostenposten (Neelen, 1997: 66,

Hazeu 2000: 60):

• residual loss (consequentiekosten). Het feit dat de onderneming minder

waarde heeft dan in potentie, doordat de manager of werknemer zich

mogelijk niet zo inzet als ware het zijn eigen bedrijf;

• monitoring costs (preventie- en inspectiekosten). Dit zijn alle kosten die de

principaal voor zijn rekening neemt om de agent in de optimale richting te

sturen. Deze kosten omvatten het daadwerkelijk observeren van de agent

(monitoring), maar ook het zorgen voor een goede werksfeer (motivatie) door

bijvoorbeeld het organiseren van een personeelsfeest;

• bonding costs. Alle kosten die de agent maakt om zijn principaal ervan te

overtuigen dat hij in hun belang werkt en geen suboptimale activiteiten

ontplooit.
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Met betrekking tot de monitoring en bonding costs kan worden opgemerkt dat ze een

negatief verband met elkaar hebben; een agent die veel monitoring ondervindt, hoeft

zelf minder kosten te maken om zijn principaal te overtuigen (Hazeu 2000: 61).

Vanzelfsprekend zullen zowel de principaal als de agent hun kosten proberen te

minimaliseren.

Om de principaal-agent-benadering toe te passen op Strukton dient een onderscheid

gemaakt te worden tussen de interne en de externe organisatie van Strukton. Binnen

Strukton kunnen er meerdere principaal-agent relaties worden gevonden. Allereerst

bestaat een dergelijke relatie tussen het hoofdkantoor van Strukton Railinfra

(principaal) en de verschillende werkmaatschappijen32 (agenten). Daarnaast is er

sprake van een principaal-agent-relatie binnen deze werkmaatschappijen tussen de

directie en de werkvloer. Zoals hierboven is weergegeven, heeft de theorie met name

betrekking op de informatie-asymmetrie tussen de principaal en de agent, waarbij de

agent een informatievoorsprong heeft. Voorts brengt de relatie voor beide partijen

kosten met zich mee. Voor Strukton als organisatie is het van belang dat, intern, de

kosten die ze als principaal maakt geminimaliseerd worden. Het doel van dit

onderzoek is niet om alle informatie-uitwisselingen en kosten rond alle principaal-

agent relaties binnen de organisatie in beeld te brengen. Dit zal een complexe en

haast onmogelijke opgave zijn en behelst daarnaast een onderzoek op zich. Het gaat

in dit onderzoek om het in beeld brengen van de voor Strukton faciliterende en

hinderende factoren uit de Spoorwegwet. Met betrekking tot de principaal-agent

relaties binnen Strukton kan gesteld worden dat de Spoorwegwet op zich een

mogelijk beperkende factor is. Dit is het geval wanneer uit de wet voortvloeit, dat

Strukton bepaalde zaken moet implementeren en toe moet zien op de naleving

ervan. Hierbij zou het kunnen gaan om voorschriften met betrekking tot het veilig

gebruik van het spoor; de Spoorwegwet regelt immers het veilig gebruik van het

spoor. In een dergelijk geval brengt de wet (implementatie- en monitorings) kosten

voor Strukton als principaal met zich mee. Of deze situatie zich daadwerkelijk

voordoet zal moeten blijken uit hoofdstuk 5.

De externe organisatie van Strukton draait om één hoofd principaal-agent relatie,

namelijk die tussen ProRail (principaal) en Strukton (agent). Hierbij zou deze relatie

in meerdere principaal-agent-relaties opgesplitst kunnen worden voor alle

verschillende onderdelen van ProRail. Elk onderdeel van ProRail zou hierbij telkens

de principaal zijn. Deze relatie brengt voor Strukton kosten als agent met zich mee

32 Strukton Regio’s en Strukton Materieel
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(bonding costs). Voor een optimale situatie dienen deze kosten geminimaliseerd te

worden. Dit heeft Strukton echter niet geheel in eigen hand, omdat de hoogte van

deze kosten mede afhankelijk is van de wijze van monitoring door ProRail (zie eerder

deze paragraaf). Voor de toekomst geldt, dat de kosten die Strukton als agent moet

maken, geschrapt kunnen worden als er opgeschoven wordt in de kolom. In

hoofdstuk 1 is echter vastgesteld, dat dit opschuiven voor wat betreft ProRail IM

onrealistisch en ongewenst is. Voorts betekent de, door Strukton gewenste, meer

regisserende rol voor ProRail IM, niet automatisch een daling van de ‘bonding costs’.

Dit hangt samen met de wijze waarop de monitoring door ProRail uitgevoerd zou

worden.

Wanneer er een verticale integratie tussen Strukton en ProRail CM zou plaatsvinden,

betekent dit, dat de kosten die Strukton als agent maakt weliswaar komen te

vervallen, maar dat er tegelijkertijd nieuwe kosten ontstaan als principaal. Strukton

zou dan als prinicipaal contact moeten hebben met alle partijen op het spoor om tot

een goede verdeling van de spoorcapaciteit te komen. In plaats van dat Strukton als

agent kosten maakt ten opzichte van één actor (ProRail CM), heeft zij in een

dergelijke positie te maken met kosten als principaal ten opzichte van alle andere

partijen op het spoor. Het opschuiven in de kolom, voor wat betreft CM, is in dit

opzicht niet optimaal.

Tot slot kan over ProRail verkeersleiding geconcludeerd worden, dat indien er sprake

is van opschuiven in de kolom door Strukton, de kosten die ze maakt als agent zullen

vervallen en er daar geen nieuwe kosten voor in de plaats komen; er verdwijnt een

principaal-agent-relatie. Voor wat betreft verkeersleiding lijkt het opschuiven in de

kolom dus gewenst.
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De principaal-agent-benadering en de toepassing daarvan op Strukton wordt in

onderstaande tabel samengevat.

Principaal-agent-benadering
Optimaal Minimaliseren van kosten als principaal

(intern) en agent (extern)
Probleem Informatie-asymmetrie en verschil in

belangen zorgen altijd voor kosten ook als
beide partijen een optimale situatie willen
bereiken

Oplossing Preventie/monitoring en bonding
Situatie spoor n.v.t.

Intern (feitelijk) Het hoofdkantoor is de principaal en de
verschillende werkmaatschappijen zijn agent
Directie van de werkmaatschappijen is
principaal en de werkvloer is agent
Wet op zich is beperkende factor (intern)

Extern (feitelijk) ProRail is principaal en Strukton agent
Strukton Toekomst / FSP Verticale integratie met ProRail IM niet

realistisch. Regisserende rol kan tot zowel
meer als minder ‘bonding costs’ leiden.
Verticale integratie met ProRail CM
ongewenst
Verticale integratie met ProRail verkeers-
leiding gewenst

Tabel 3: Principaal-agent-benadering en Strukton

Het is in het kader van dit onderzoek niet van belang om alle principaal-agent-relaties

weer te geven die zich op het spoor voordoen. Om die reden is in de tabel bij ‘situatie

op het spoor’ ‘n.v.t.’ ingevuld.

3.5 Tot slot
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: “Welke aan de Spoorwegwet gerelateerde

factoren hinderen of faciliteren een optimale uitvoering van de interne en externe

werkzaamheden en de implementatie van het full-service-providerschap door

Strukton?”

In het bovenstaande hoofdstuk is vanuit drie stromingen van de neo-institutionele

economie geschetst wat voor Strukton die meest optimale uitvoering zou zijn. Deze

(theoretisch) optimale uitvoering is telkens terug te vinden in de samenvattende

tabellen aan het einde van de paragraaf. Voorts is de theoretisch optimale uitvoering

vergeleken met de huidige interne en externe uitvoering en met de toekomstplannen

van Strukton in de vorm van het FSP.

Hoewel de drie theoretische stromingen in de meeste gevallen elkaar aanvullen,

bestaat ook een tegenstelling. Om tot een goed analytisch kader te komen wordt in

het volgende hoofdstuk (§ 4.2) deze tegenstelling beschreven en opgelost.
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4 Analytisch kader

4.1 Inleiding
Om tot een beantwoording van de probleemstelling en bijbehorende onderzoeks-

vragen te komen, wordt in dit hoofdstuk aan de hand van het theoretisch kader uit

het vorige hoofdstuk een analytisch kader opgesteld.

Voordat met het opstellen van het analytisch kader begonnen kan worden, dient

eerst de tegenstelling, die op basis van de drie stromingen van de neo-institutionele

economie is (in hoofdstuk 3) ontstaan, weergegeven en opgelost te worden.

Vervolgens zullen de geschetste optimale situaties, zoals beschreven door elke

stroming, samengebracht worden tot één beeld. Op basis van dat beeld kan voorts

de operationalisatie van de optimale uitvoering uit hoofdstuk 1 verder aangescherpt

worden.

Het theoretisch kader en de operationalisatie vormen samen de basis voor het

analytisch kader dat in § 4.4 geschetst wordt. Uit dit analytisch kader kunnen een

aantal verwachtingen afgeleid worden, welke een aanscherping zijn van en een

aanvulling op de algemene verwachtingen uit hoofstuk 1. Deze verwachtingen

vormen de voorlopige antwoorden op de onderzoeksvragen.

Op basis van het analytisch kader zullen door middel van documentstudie en

interviews in het volgende hoofdstuk de verwachtingen getoetst worden.

4.2 De tegenstelling tussen de drie neo-institutionele stromingen
In het vorige hoofdstuk zijn drie neo-institutionele stromingen, de property rights

theorie, de transactiekostenbenadering en de principaal-agent benadering,

besproken. Deze benaderingen geven het theoretisch optimum voor de interne,

externe en toekomstige uitvoering van werkzaamheden weer. Deze benaderingen

vullen elkaar aan behalve in het geval van de toekomstige uitvoering van

werkzaamheden, ofwel het FSP, in casu ProRail CM. Om deze tegenstelling

inzichtelijk te maken wordt in tabel 4 het FSP gedeelte uit de tabellen 1 tot en met 3

(behorende bij de drie stromingen) nogmaals herhaald.
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Benadering Property rights Transactiekosten Principaal-agent
Toekomst /
FSP

Verticale integratie met
ProRail IM niet
realistisch en gewenst.
Regisserende rol van
ProRail IM mogelijk.
Meer betrokkenheid bij
abusus ongewenst.

Het verkrijgen van
zowel de usus als de
usus fructus (verticale
integratie) voor ProRail
CM is theoretisch
mogelijk. Alternatief:
landelijke coördinatie

Het verkrijgen van zowel
de usus als de usus
fructus voor ProRail VL
is theoretisch mogelijk.
Alternatief: landelijke
coördinatie

Verticale integratie met
ProRail IM niet
realistisch; regisserende
rol gewenst.

Verticale integratie met
ProRail CM ongewenst

Verticale integratie met
ProRail VL gewenst

Verticale integratie met
ProRail IM niet
realistisch; regisserende
rol kan leiden tot meer of
minder (bonding) kosten.

Verticale integratie met
ProRail CM ongewenst

Verticale integratie met
ProRail VL gewenst

Tabel 4: Weergave tegenstelling tussen drie neo-institutionele stromingen m.b.t. verticale
integratie ProRail CM

Strukton wenst in het kader van het FSP verticale integratie met ProRail CM. Uit

tabel 4 blijkt dat dit volgens de property rights theorie mogelijk is. De overige twee

benaderingen geven echter aan dat verticale integratie met ProRail CM ongewenst

is. Zo zegt de transactiekostentheorie, dat ProRail CM moet blijven bestaan vanwege

een grote kans op opportuun handelen door betrokken partijen, hoge asset

specificity, beperkte rationaliteit en ‘oneindige onderhandelingen’. Het opschuiven in

de kolom is dan ook niet gewenst, omdat dit te hoge transactiekosten met zich

meebrengt. Ook de principaal-agent-benadering ziet het opschuiven in de kolom voor

wat betreft capaciteitsmanagement als onwenselijk; de kosten voor Strukton als

agent zouden hierdoor erg toenemen.

Hoewel er een tegenstelling bestaat tussen de property rights benadering enerzijds

en de transactiekostenbenadering en principaal-agent-benadering anderzijds, is deze

tegenstelling vrij eenvoudig op te lossen. De property rights theorie, biedt namelijk

een alternatief; landelijke coördinatie. Dit betekent dat Strukton en andere partijen op

het spoor betrokken worden bij de verdeling van capaciteit. In het licht van de andere

twee benaderingen lijkt deze oplossing ook acceptabel. Wellicht dat enerzijds de

transactiekosten voor Strukton hierdoor toenemen, anderzijds biedt betrokkenheid
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ook mogelijkheden om elders transactiekosten te reduceren. Zo brengt landelijke

coördinatie extra onderhandelingskosten met zich mee, maar zou deze

onderhandeling kunnen betekenen, dat Strukton minder met eigen personeel hoeft te

onderhandelen over de werktijden33. Zo zou Strukton via onderhandelingen kunnen

realiseren dat buitendienststellingen voor onderhoud niet alleen in de nacht en in het

weekend plaatsvinden. De kosten die Strukton maakt als agent, in de vorm van

bonding costs, zouden door betrokkenheid bij CM ook af kunnen nemen. Landelijke

coördinatie biedt namelijk een mogelijkheid voor Strukton om zich te profileren en

derhalve een goed (beter) imago te creëren in de ogen van ProRail.

Nu de tegenstelling tussen de verschillende stromingen is opgelost kan een nieuwe

tabel (tabel 5) gemaakt worden, die de gehele situatie voor Strukton weergeeft.

Neo-institutionele economie: een combinatie van drie stromingen
Intern
(feitelijk)

• Hiërarchische organisatie met M-structuur
• Het hoofdkantoor is principaal en werkmaatschappijen zijn agent
• Directie werk-maatschappijen is principaal en werkvloer is agent
• Wet op zich is beperkende factor

Extern
(feitelijk)

• Strukton heeft geen rechten en aleen een directe relatie met ProRail, die
houder is van de usus (fructus)

• Marktmechanisme en relationeel contract voor transacties met ProRail
• ProRail is principaal en Strukton agent

Toekomst / FSP • Verticale integratie met abusus is niet realistisch en ongewenst
• Verticale integratie met ProRail IM is niet realistisch, een regisserende rol

is mogelijk en gewenst
• Verticale integratie met ProRail CM is niet realistisch en ongewenst,

landelijke coördinatie is gewenst
• Verticale integratie met ProRail VL is gewenst

Tabel 5: Neo-institutionele economie (combinatie van drie stromingen) en Strukton

De cel toekomst/FSP uit tabel 5 is op te vatten als de theoretisch optimale situatie

voor Strukton. Zoals ook uit hoofdstuk 3 blijkt komt dit theoretisch optimum niet

overeen met de FSP-plannen van Strukton, waarin verticale integratie met ProRail

CM gewenst is. Dit is niet realistisch, omdat op basis van de theorie geconcludeerd

kan worden dat de verdeling van capaciteit binnen één organisatie, en wel de

overheid, dient plaats te vinden. Om die reden wordt in dit onderzoek wanneer

gesproken wordt over het FSP voortaan de theoretisch aangepaste versie van het

FSP, zoals in tabel 5, bedoeld.

Voorts kan uit tabel 5 worden afgeleid, dat de huidige externe situatie, gezien vanuit

een combinatie van de drie stromingen van de neo-institutionele economie, voor

33 Capaciteitsverdeling houdt immers in dat besloten wordt welke partij wanneer gebruik mag maken
van het spoor. Door onderhandelingen zou Strukton in het meest gunstige geval bijvoorbeeld meer
capaciteit overdag in plaats van ’s nachts kunnen bemachtigen.
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Strukton niet optimaal is (vergelijk extern met FSP in de tabel), aangezien de

optimale situatie wordt weergegeven door het FSP. Het grootste verschil zit hierin bij

de relatie met ProRail. Er zal in de toekomst sprake moeten zijn van opschuiven in

de kolom voor wat betreft verkeersleiding. Daarnaast zal meer betrokkenheid bij

capaciteitsmanagement in de vorm van landelijke coördinatie nagestreefd dienen te

worden en zou een regisserende rol van ProRail IM passen bij een meer optimale

situatie. Uit hoofdstuk 5 en verder zal moeten blijken in hoeverre de Spoorwegwet de

huidige situatie in stand houdt en een eventuele overgang naar een meer optimale

situatie in de weg staat of faciliteert.

4.3 Aanscherping operationalisatie
In hoofdstuk 1 is de optimale uitvoering van Strukton als volgt geoperationaliseerd:

‘die wijze van uitvoering waarbij de kosten geminimaliseerd en de door Strukton

gestelde doelen bereikt worden’. Voorts is in dit onderzoek een onderscheid

aangebracht tussen de interne en externe uitvoering van werkzaamheden en de

implementatie van de toekomstplannen (FSP) van Strukton. In hoofdstuk 3 is

vastgesteld wat de meest optimale uitvoering van deze interne, externe en

toekomstige werkzaamheden is. Op basis hiervan kan de optimale uitvoering van

werkzaamheden verder geoperationaliseerd worden.

Interne uitvoering van werkzaamheden

Er is sprake van een optimale interne uitvoering van werkzaamheden als:

• gebruik wordt gemaakt van een M-structuur waarbij de doelen van de divisies

gemakkelijk te koppelen zijn aan de centrale doelen;

• de kosten die Strukton maakt als agent en principaal geminimaliseerd

worden. In hoofdstuk 3 is hierover aangegeven, dat alleen gekeken zal

worden naar de implementatie- en monitoringskosten die gepaard gaan met

de Spoorwegwet.

Externe uitvoering van werkzaamheden

Eerder is geconcludeerd dat de externe situatie zoals die nu is bij Strukton,

theoretisch niet als volledig optimaal beschouwd kan worden. Een voor Strukton

optimale externe situatie zou in theorie in de toekomst kunnen worden bereikt. De

externe uitvoering van werkzaamheden kan op basis van hoofdstuk 3 als volgt

gedefinieerd worden: het werkveld van Strukton dat bestaat uit een contractrelatie

met ProRail, waarbij:
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• ProRail als principaal en Strukton als agent kan worden gezien. Strukton

dient als agent haar (bonding)kosten te minimaliseren;

• Strukton geen eigendomsrechten heeft en ProRail de usus en een deel van

de usus fructus heeft.

Hoewel de externe situatie dus niet als optimaal gezien kan worden, kan op basis

van bovenstaande punten geconstateerd worden, dat binnen deze niet optimale

situatie een suboptimum bereikt kan worden door de kosten die Strukton als agent

maakt te minimaliseren. Deze kostenminimalisatie is immers ook onderdeel van de

operationalisatie van ‘optimale uitvoering’.

Naast de kostenminimalisatie bestaat de operationalisatie van ‘optimale uitvoering’

het realiseren van door Strukton gestelde doelen. Voor wat betreft de externe

uitvoering van werkzaamheden gaat het hierbij om het volgende doel:

i. het ontwerp, de aanleg, vernieuwing, het onderhoud en de monitoring van

het spoor, evenals het vervoer van goederen op het spoor (Strukton

Materieel).

Toekomstige uitvoering van werkzaamheden (FSP)
Kort samengevat gaat het bij het FSP om het volgende doel:

ii. het versterken van de positie door nieuwe producten en diensten te

introduceren en innovaties te initiëren (opschuiven in de kolom) waarbij

het gaat om:

o Verkeerleiding (traffic management);

o Capaciteitsmanagement (capacity management).

In het verlengde hiervan ziet Strukton een meer regisserende rol voor

ProRail IM.

Het bereiken van dit doel wordt door Strukton als optimaal gezien. Echter, wanneer

de plannen vergeleken worden met de situatie die door de theorie als optimaal wordt

gezien blijkt, dat deze plannen deels niet realistisch en deels niet optimaal zijn. Om

die reden is in dit hoofdstuk (zie tabel 5) een ‘aangepast full-service-providerschap’

tot stand gekomen die theoretisch gezien wel optimaal is. Met deze aangepaste

versie wordt, zoals eerder aangegeven, in dit onderzoek verder gewerkt. Wanneer

het gaat om doelbereiking wordt ook de bereiking van dit theoretische full-service-

providerschap bedoeld.
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Om die reden moet bovenstaand doel (ii) enigszins aangepast worden

ii. het versterken van de positie door nieuwe producten en diensten te

introduceren en innovaties te initiëren, waarbij het gaat om:

o Verticale integratie met verkeerleiding (traffic management);

o Landelijke coördinatie voor wat betreft capaciteitsmanagement

(capacity management).

In het verlengde hiervan ziet Strukton een meer regisserende rol voor

ProRail IM.

Samengevat kan bovenstaand aangepast FSP met bijbehorende doelen als

theoretisch optimaal gezien worden. Op basis hiervan moet de derde

onderzoeksvraag aangepast worden naar: Welke aan de Spoorwegwet gerelateerde

factoren hinderen of faciliteren de implementatie van het full-service-providerschap?

4.4 Het analytisch kader
In dit onderzoek wordt de volgende probleemstelling onderzocht:

Welke aan de Spoorwegwet gerelateerde factoren hinderen of faciliteren een

optimale uitvoering van de interne en externe werkzaamheden en de implementatie

van het full-service-providerschap door Strukton?

Hierbij zijn de volgende onderzoeksvragen gesteld:

1) Welke aan de Spoorwegwet gerelateerde factoren hinderen of faciliteren de

optimale interne uitvoering van werkzaamheden door Strukton?

2) Welke aan de Spoorwegwet gerelateerde factoren hinderen of faciliteren de

optimale externe uitvoering van werkzaamheden door Strukton?

3) Welke aan de Spoorwegwet gerelateerde factoren hinderen of faciliteren de

implementatie van het full-service-providerschap?
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De probleemstelling en bijbehorende onderzoeksvragen zullen als volgt bestudeerd

worden:

Figuur 14: Analytisch kader

Uit figuur 14 is af te leiden dat dit onderzoek de factoren bestudeert uit de

Spoorwegwet en aanverwante regelgeving, die mogelijk van invloed zijn op de

optimale uitvoering, ofwel kostenminimalisering van en doelbereiking door Strukton.

Deze optimale uitvoering valt uiteen in een intern, extern en toekomstig deel.

Uitvoering is eerder gedefinieerd als de werkrelaties die zowel binnen als buiten

Strukton bestaan en de verschillende rollen die Strukton hierbij vervult. Hieronder

wordt achtereenvolgens voor de interne (1 en 2), externe (3) en toekomstige

uitvoering (4) bekeken wat de verwachte invloed van de Spoorwegwet is.

Interne uitvoering van werkzaamheden

Ad.1 (M-structuur).

Zoals uit § 3.3 (transactiekosten benadering) bleek zijn de werkrelaties voor wat

betreft de interne uitvoering, het beste te organiseren in een M-structuur. Dit is voor

Strukton reeds het geval. Aangezien de Spoorwegwet niet gericht is op (het

veranderen van) de interne structuur van een organisatie, maar betrekking heeft op

de situatie en de relaties op en rond het spoor, wordt verwacht dat de Spoorwegwet

niet van invloed is op de M-structuur binnen Strukton:

Intern
1. Hierarchische org.

met M-structuur
2. Kostenminimalisering

principaal-agent

Extern
3. Kostenminimalisering

principaal-agent

Toekomst
4. Implementatie

FSP

Kostenminimalisering
&

Doelbereiking

Spoorwegwet
&

regelgeving
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Verwachting 1

De Spoorwegwet en daaruit voortvloeiende factoren zijn niet van invloed op de M-

structuur binnen Strukton.

Ad.2 (kostenminimalisering principaal-agent)

Zoals in figuur 14 te zien is, zijn de rollen die in het kader van de theorie van belang

zijn voor wat betreft de interne uitvoering van werkzaamheden, die van principaal en

agent. Specifiek gaat het hierbij om een principaal-agent relatie van de Regio’s /

Strukton Materieel ten opzichte van het hoofdkantoor en om een principaal-agent

relatie van de werkvloer ten opzichte van de directie van de Regio’s en Strukton

Materieel. Over deze relaties is reeds gesteld dat de Spoorwegwet op zich een

beperkende factor is (zie §3.4), omdat de wet onder andere een veilig gebruik van

het spoor regelt. Dit brengt voor Strukton implementatie- en monitoringskosten met

zich mee. Concreet zou het bijvoorbeeld kunnen gaan om artikel 3 en 4 van de

Spoorwegwet, die het gedrag op het spoor betreffen. Zo kan het in het belang van

een werknemer zijn om in zijn schafttijd niet om te lopen, maar, door het “illegaal”

oversteken van sporen, zo snel mogelijk naar de keet te lopen. Dit wordt door artikel

3 van de Spoorwegwet verboden en kan een boete voor Strukton opleveren. Er is

dus sprake van een belangentegenstelling. Zolang de werknemer dit echter niet

meldt (hij heeft een informatievoorsprong) of dat hij gecontroleerd wordt (brengt

kosten met zich mee), kan dit opportunistische gedrag blijven bestaan.

In hoofdstuk 1 is reeds een algemene verwachting opgesteld betreffende

informatieasymmetrie en belangentegenstellingen. Deze kunnen gespecificeerd

worden naar de interne uitvoering:

Verwachting 2

De Spoorwegwet en daaruit voortvloeiende factoren leiden tot meer

informatieasymmetrie (en daarmee kosten) tussen de Regio’s / Strukton Materieel en

het centrale niveau en zullen daarom een (meer) optimale uitvoering door Strukton

hinderen.

Verwachting 3

De Spoorwegwet en daaruit voortvloeiende factoren leiden tot meer

informatieasymmetrie (en daarmee kosten) tussen de werkvloer binnen de Regio’s /

Strukton Materieel en de directie van de Regio’s / Strukton Materieel en zullen

daarom een (meer) optimale uitvoering door Strukton hinderen.
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Verwachting 4

De Spoorwegwet en daaruit voortvloeiende factoren leiden tot meer

belangentegenstellingen34 (en daarmee kosten) tussen de Regio’s / Strukton

Materieel en het centrale niveau en zullen daarom een (meer) optimale uitvoering

door Strukton hinderen.

Verwachting 5

De Spoorwegwet en daaruit voortvloeiende factoren leiden tot meer

belangentegenstellingen35 (en daarmee kosten) tussen de werkvloer van de Regio’s / 

Strukton Materieel en de directie van de Regio’s / Strukton Materieel en zullen

daarom een (meer) optimale uitvoering door Strukton hinderen.

Externe uitvoering van werkzaamheden

Ad.3 (kostenminimalisering principaal-agent)

Eerder is opgemerkt dat de huidige externe situatie niet optimaal is, maar dat binnen

deze huidige situatie de kosten rond de principaal-agent relatie die Strukton (met de

rol van agent) met ProRail (met de rol van principaal) heeft, geminimaliseerd dienen

te worden. Aangezien de wet betrekking heeft op de aanleg, het beheer, de

toegankelijkheid en het (veilig) gebruik van het spoor en ProRail het

capaciteitsmanagement, de verkeersleiding en het inframanagement in handen

heeft, lijkt de Spoorwegwet zeer van invloed op de relatie tussen ProRail en Strukton.

Verwacht wordt dat de Spoorwegwet naast mogelijke informatieasymmetrie tussen

beide, ook van invloed is op de mogelijke doelbereiking door Strukton. Hierbij gaat

het om doel i (p.53). Aangezien de wet juist die onderwerpen regelt die terug zijn te

vinden in de doelen, wordt een negatieve invloed op de optimale uitvoering verwacht.

Wanneer de wet namelijk voorschriften omtrent het ontwerp, de aanleg, vernieuwing,

het onderhoud en / of de monitoring van het spoor bevat, betekent dit immers dat

Strukton hier mogelijk niet meer haar eigen weg bij het uitvoeren van

werkzaamheden kan volgen.

34 Voorwaarde hierbij is de aanwezigheid van informatieasymmetrie
35 Voorwaarde hierbij is de aanwezigheid van informatieasymmetrie
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Verwachting 6

Naarmate er in de Spoorwegwet meer zaken geregeld zijn over het ontwerp, de

aanleg, vernieuwing, het onderhoud en de monitoring van het spoor, zal de wet meer

hinderend zijn ten opzichte van het uitvoeren van deze werkzaamheden.

Met betrekking tot de informatieasymmetrie wordt verwacht dat de Spoorwegwet

enkel een positieve invloed op de optimale uitvoering zal hebben. Onderdeel van het

doel van de Spoorwegwet is bijvoorbeeld het bevorderen van de maatschappelijk

gewenste benutting van spoorwegen en het bevorderen van het gebruik van

spoorwegen door het stellen van transparante en niet discrimerende voorschriften

(Stb 2003, 264). Informatieasymmetrie tussen partijen zou deze doelen in de weg

staan. Het is dan ook zeer onwaarschijnlijk dat de Spoorwegwet tot meer

informatieasymmetrie zal leiden. Op basis van bovenstaande doelen zal de wet

eerder een faciliterende werking hebben. De verwachting omtrent de informatie-

asymmetrie luidt dan ook als volgt:

Verwachting 7

Wanneer de Spoorwegwet en daaruit voortvloeiende factoren leiden tot minder

informatieasymmetrie (en daarmee kosten) tussen ProRail (principaal) en Strukton

(agent), zullen deze factoren een (meer) optimale uitvoering door Strukton faciliteren.

Voor wat betreft de belangentegenstellingen geldt dezelfde soort redenering als die

bij informatieasymmetrie. Ook het ontstaan van of vergroten van

belangentegenstellingen zal niet bevorderlijk zijn voor het bereiken van de in de

Spoorwegwet gestelde doelen. Op basis hiervan kan verwachting 8 geformuleerd

worden:

Verwachting 8

Wanneer de Spoorwegwet en daaruit voortvloeiende factoren leiden tot minder

belangentegenstellingen36 (en daarmee kosten) tussen ProRail (principaal) en

Strukton (agent) of tussen de aannemers onderling, zullen deze factoren een (meer)

optimale uitvoering door Strukton faciliteren.

36 Voorwaarde hierbij is de aanwezigheid van informatieasymmetrie
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Toekomstige uitvoering van werkzaamheden

Ad. 4 (implementatie FSP)

De toekomstige uitvoering van werkzaamheden van Strukton heeft betrekking op (het

bereiken van) de doelen behorende bij het full-service-providerschap (aangepast

doel ii). Theoretisch gezien is al een aantal belemmeringen ten opzichte van dit full-

service-providerschap geformuleerd. Verwacht wordt echter, dat ook de

Spoorwegwet een aantal belemmerende ofwel hinderende factoren zal bevatten. De

wet regelt immers (zaken rond) de aanleg, het beheer, de toegankelijkheid en het

(veilig) gebruik van het spoor. Dit betreft nou juist zaken die reeds onderdeel zijn van

Strukton (doel i, zie verwachting 6) of die Strukton als onderdeel van het full-service-

providerschap op zou willen nemen in de organisatie (aangepast doel ii). De

verwachting met betrekking tot het full-service-providerschap is dan ook de volgende:

Verwachting 9

Naarmate er in de Spoorwegwet en aanverwante regelgeving meer zaken geregeld

zijn over verkeersleiding, capaciteitsmanagement en infrastructuur, zal de wet meer

hinderend zijn ten opzichte van het bereiken van het full-service-providerschap door

Strukton.

4.5 Tot slot
Op basis van de theorie is in dit hoofdstuk de optimale interne, externe en

toekomstige uitvoering van werkzaamheden opgesteld. Gebleken is, dat de

theoretisch optimale uitvoering van werkzaamheden niet geheel strookt met de full-

service-providerschap plannen van Strukton. Om die reden wordt verder gewerkt met

het aan de theorie aangepaste FSP. Voorts is in dit hoofdstuk het analytisch kader

beschreven op basis waarvan de documentstudies en interviews plaats kunnen

vinden. Uit deze documentstudies en interviews zal blijken of de in dit hoofdstuk

opgestelde verwachtingen bevestigd kunnen worden. Naar aanleiding hiervan

kunnen de probleemstelling en de onderzoeksvragen worden beantwoord.
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5 Bevindingen uit Spoorwegwet en de praktijk

5.1 Inleiding
In dit onderzoek wordt op zoek gegaan naar een antwoord op de probleemstelling:

“Welke aan de Spoorwegwet gerelateerde factoren hinderen of faciliteren een

optimale uitvoering van de interne en externe werkzaamheden en de implementatie

van het full-service-providerschap door Strukton?” Door middel van onderzoeks-

vragen is hierbij een onderscheid gemaakt tussen de gevolgen voor de interne

uitvoering van werkzaamheden, de externe werkzaamheden (uitvoering) en de

toekomstige werkzaamheden van Strukton. In § 4.4 zijn rondom deze onderzoeks-

vragen enkele verwachtingen opgesteld. In dit hoofdstuk worden deze verwachtingen

getoetst aan de Spoorwegwet en de praktijk. ‘Praktijk’ is hierbij tweeledig op te

vatten: als documenten omtrent de Spoorwegwet en als de interviews die zijn

gehouden. In de bijlage is een lijst met geïnterviewden opgenomen.

Het toetsten van de verwachtingen wordt per onderzoeksvraag gedaan. Dit betekent,

dat eerst bekeken wordt, wat de gevolgen voor de interne organisatie van Strukton

zijn, vervolgens worden de gevolgen voor de huidige externe uitvoering van

werkzaamheden in beeld gebracht. Tot slot zal de toekomst, ofwel het full-service-

providerschap, besproken worden.

In dit hoofdstuk wordt alleen ingegaan op de bevindingen uit de Spoorwegwet en

aanverwante regelgeving. De globale inhoud van de Spoorwegwet en een deel van

de aanverwante regelgeving, zoals de Beheerconcessie, zijn reeds besproken in

hoofdstuk 1 en 2. Met deze globale beschrijving en de bevindingen omtrent de

verwachtingen wordt in dit onderzoek volstaan. Er wordt dan ook niet ingegaan op de

inhoud die niet relevant is voor dit onderzoek. Met andere woorden: de inhoud die

niet van toepassing is op de onderzoeksvragen en de daarbij behorende

verwachtingen wordt buiten beschouwing gelaten.

5.2 Bevindingen omtrent de interne uitvoering van werkzaamheden
Verwachting 1

De Spoorwegwet en daaruit voortvloeiende factoren zijn niet van invloed op de M-

structuur binnen Strukton
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De Spoorwegwet bevat geen elementen met betrekking tot de M-structuur van

Strukton en is hierop logischerwijs niet van invloed. Dhr. Van der Zouwen (interview

13-02-2008) zegt hierover: “Wij zijn als Regio van Strukton zeer zelfstandig. Wij

kunnen binnen de kaders, die op centraal niveau zijn gesteld ons eigen pad volgen.

Ik heb niet het gevoel dat de Spoorwegwet ook maar enigszins van invloed is op de

structuur van onze organisatie”. Op basis van het bovenstaande kan verwachting 1

dus aangenomen worden.

De vier overige verwachtingen bij interne uitvoering van werkzaamheden hebben

betrekking op informatieasymmetrie en belangentegenstellingen. In hoofdstuk 1

hebben we gezien, dat beiden tot opportunistisch gedrag kunnen leiden, waarbij het

bestaan van informatieasymmetrie noodzakelijk is. Om die reden worden hieronder

verwachtingen 2 en 4 evenals verwachtingen 3 en 5 samen besproken.

Verwachting 2

De Spoorwegwet en daaruit voortvloeiende factoren leiden tot meer

informatieasymmetrie (en daarmee kosten) tussen de Regio’s / Strukton Materieel en

het centrale niveau en zullen daarom een (meer) optimale uitvoering door Strukton

hinderen.

Verwachting 4

De Spoorwegwet en daaruit voortvloeiende factoren leiden tot meer

belangentegenstellingen37 (en daarmee kosten) tussen de Regio’s / Strukton

Materieel en het centrale niveau en zullen daarom een (meer) optimale uitvoering

door Strukton hinderen.

Zoals reeds in § 1.1 vermeld, regelt de Spoorwegwet de aanleg, het beheer, de

toegankelijkheid en het (veilig) gebruik van het spoor. Vooral het laatstgenoemde,

het veilig gebruik van het spoor, bleek in het kader van verwachting 2 en 4 relevant,

omdat deze verwachtingen betrekking hebben op de interne uitvoering van

werkzaamheden van Strukton. Het zorgdragen voor een veilige manier van werken

wordt door zowel het centrale als het regionale directieniveau als belangrijk ervaren

(interview Schoots 28-03-2008 en interview Maathuis 04-04-2008). In die zin brengt

de Spoorwegwet binnen die relatie geen belangentegenstellingen met zich mee. De

conclusie voor wat betreft verwachting 4 kan op basis hiervan al getrokken worden;

hij wordt verworpen.

37 Voorwaarde hierbij is de aanwezigheid van informatieasymmetrie
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Op het gebied van veiligheid kan Strukton in grote mate zelf een veilige manier van

werken ontwikkelen. Dit ontwikkelen kan binnen de door wet gestelde kaders intern

worden gedaan, terwijl bij de andere genoemde aspecten (bijv. beheer en

toegankelijkheid) die de wet regelt, contact met ProRail noodzakelijk is. Zo kan

Strukton er niet intern voor zorg dragen, dat ze capaciteit op het spoor krijgt. Die

aspecten waarbij een relatie met ProRail is, zullen derhalve bij de externe uitvoering

van werkzaamheden van Strukton worden behandeld. Ondanks dat het aspect

veiligheid door Strukton zelfstandig intern vormgegeven kan worden, heeft ProRail

krachtens artikel 64 van de Spoorwegwet ook een rol op het gebied van veiligheid:

“de beheerder (ProRail) bevordert dat werkzaamheden aan en nabij de

hoofdspoorweg veilig plaatsvinden.” Ook dit zal in de volgende paragraaf worden

besproken.

Het onderwerp veiligheid komt in paragraaf 3 van de Spoorwegwet aan de orde in de

vorm van het veiligheidsattest.  Dit veiligheidsattest is blijkens artikel 27 lid 2b: “Geen

toegang tot hoofdspoorwegen heeft een spoorwegonderneming, die niet beschikt

over een geldig veiligheidsattest,” noodzakelijk om het spoor te betreden. De minister

(in de persoon van IVW) kan een dergelijk attest verlenen indien de

spoorwegonderneming een adequaat veiligheidszorgsysteem toepast (artikel 32

Spoorwegwet). Buiten een aantal globale eisen uit artikel 33, zoals het geen schade

berokkenen aan anderen (lid 2a), dient een spoorwegonderneming zelf dit systeem

vorm te geven. Uit interviews blijkt welke invulling Strukton hieraan heeft gegeven.

Voordat hierop wordt ingegaan, dient allereerst in algemene zin (en niet alleen qua

veiligheid) te worden vermeld, dat geen van de geïnterviewden de inhoud van de

Spoorwegwet precies kent. Directeur van Strukton Randstad Zuid de heer Maathuis

(interview 04-04-2008) verwoordde de “wetmatigheid” zoals deze bij alle interviews in

de regio naar voren kwam, met de treffende woorden: “wij werken hier in de geest

van de wet.” Hiermee werd aangegeven dat de wet op hoofdlijnen gekend wordt,

maar dat het doornemen van wetgeving “geen dagelijkse kost” is. Daarnaast gaven

zij aan dat wijzigingen in of nieuwe relevante wetgeving niet door henzelf worden

gevolgd, maar door Business Improvement38 (BI) dat zich op centraal niveau (te

Maarssen) bevindt. Contractmanager van Strukton Regio Zuid de heer Kuin

(interview 17-04-2008) gaf hierover aan: “het is vervolgens de taak van Business

Improvement om het arbeidsproces met behulp van de wet zo goed mogelijk in te

38 Ofschoon BI ook aanbevelingen doet over hoe zo efficiënt en effectief mogelijk te werken, wordt dit
binnen het kader van dit onderzoek buiten beschouwing gelaten, aangezien dit geen relatie heeft met de
Spoorwegwet of aanverwante regelgeving.
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richten.” De heer Maathuis (interview 04-04-2008) gaf in min of meer gelijke

bewoording aan deze gedachte te delen en gaf over de rol van BI het volgende

voorbeeld: “Wanneer de wet machinisten eist met goede wegbekendheid en ik heb

machinisten met goede wegbekendheid nodig dan zorgt BI er voor dat het proces

(bijvoorbeeld door het gebruik van videobeelden) zo ingericht wordt, dat er

machinisten met goede wegbekendheid komen.”

Naast dat de geïnterviewden aangaven, dat het verwerken van wetgeving uit de

Spoorwegwet niet als hun taak valt te beschouwen, gaven ze aan de Spoorwegwet

vooral als een soort kapstok te zien. De heer van Prooijen (interview 12-03-2008)

werkzaam als KAM (Kwaliteit Arbo Milieu)-coördinator in de Strukton Regio Zuid zegt

over de “kapstokfunctie” het volgende: “de Spoorwegwet zegt dat het op het spoor

veilig moet zijn, maar niet hoe. Dat doet een Arbowet wel. De Arbowet laat je voor

elke opdracht een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) maken. Die RI&E levert

vervolgens de input voor een actieplan om de daadwerkelijke veiligheid op het spoor

te garanderen.” Manager veiligheid, gezondheid en milieu de heer Hermans

(interview 12-03-2008) deelt deze mening en zegt: “alhoewel de Spoorwegwet een

passage over veiligheid heeft, is veilig werken op het spoor vooral gericht op het niet

belemmeren van vervoer en werkzaamheden op het spoor. Ik noem dat

systeemveiligheid. De daadwerkelijke arbeidsveiligheid van de medewerkers ligt in

de Arbowet.” Het antwoord van de heer van Prooijen (interview 12-03-2008) op de

vraag over zijn kennis van de Spoorwegwet geeft zijn (en die van vele andere

geïnterviewden) opvatting over de Spoorwegwet weer:”Ik ken de Spoorwegwet niet

uit mijn hoofd. Dat die zegt dat Strukton een adequaat veiligheidszorgsysteem moet

hebben, is voor mij eigenlijk al genoeg. De invulling daarvan geef ik met de Arbowet.

Die wet geeft mij de tools om daadwerkelijke arbeidsveiligheid te creëren. De

Arbowet ken ik dan ook uit mijn hoofd, daar werk ik elke dag mee en die vind ik

belangrijk.”

Concluderend kan over verwachting 2 gezegd worden, dat van de zaken die de

Spoorwegwet regelt alleen veiligheid betrekking heeft op de interne uitvoering van

werkzaamheden van Strukton. Dit veiligheidsaspect wordt door de Spoorwegwet op

hoofdlijnen geregeld. Voorts wordt de invulling hiervan door Strukton zelf

vormgegeven. Het blijkt dat deze invulling39 binnen Strukton op centraal niveau door

een apart orgaan, namelijk Business Improvement wordt gedaan. Het gevolg hiervan

is dat de kennis omtrent de Spoorwegwet van zowel de directies van het centrale

39 Dit geldt niet alleen voor de Spoorwegwet en aanverwante regelgeving, maar alle voor Strukton
relevante wetgeving.
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niveau als van de Regio’s en Strukton Materieel enkel op hoofdlijnen aanwezig is. Er

bestaat op dit gebied dan ook geen informatieasymmetrie. Met het instellen van BI

heeft de directie van het centrale niveau voorkomen, dat elke regio (agent) een eigen

uitleg aan de wet geeft. Door de implementatie van wetgeving centraal bij BI te

leggen en het daarmee voorkomen van een informatievoorsprong van de regio’s zijn

er geen kosten met betrekking tot de informatieasymmetrie. In die zin is de

Spoorwegwet dan ook niet hinderend en moet verwachting 2 verworpen worden.

De implementatie van wetgeving door BI brengt wel kosten met zich mee; er is een

specifieke afdeling in het leven geroepen om wetgeving te verwerken. Op basis van

de transactiekostentheorie is het echter zeer aannemelijk dat de kosten zonder BI

vele malen hoger zouden liggen. Iedere regio zou dan immers zelf relevante

wetgeving moeten signaleren en implementeren; er zouden dan 5 onderdelen in

plaats van 1 onderdeel zijn, die zich met hetzelfde onderwerp bezig houden. De

transactiekostentheorie schrijft centralisering voor om de negatieve gevolgen voor de

eenduidigheid en de kosten in termen van fte’s te ondervangen. Uit de interviews

bleek voorts dat men tevreden is over het bestaan van BI, omdat men dan zelf kan

volstaan met kennis van de wet op hoofdlijnen en zich bezig kan houden met de

(overige) bedrijfsvoering.

Al met al worden verwachting 2 en 4 dus verworpen. Dit betekent dat er niet voldaan

wordt aan de voorwaarden van een principaal-agent-relatie (zie § 3.4), namelijk het

bestaan van belangentegenstellingen en informatieasymmetrie.

De centrale aanpak van de implementatie van wetgeving door BI is in termen van de

transactiekostentheorie, de meest optimale.

Verwachting 3

De Spoorwegwet en daaruit voortvloeiende factoren leiden tot meer

informatieasymmetrie (en daarmee kosten) tussen de werkvloer binnen de Regio’s /

Strukton Materieel en de directie van de Regio’s / Strukton Materieel en zullen

daarom een (meer) optimale uitvoering door Strukton hinderen.

Verwachting 5

De Spoorwegwet en daaruit voortvloeiende factoren leiden tot meer

belangentegenstellingen40 (en daarmee kosten) tussen de werkvloer van de Regio’s / 

Strukton Materieel en de directie van de Regio’s / Strukton Materieel en zullen

daarom een (meer) optimale uitvoering door Strukton hinderen.

40 Voorwaarde hierbij is de aanwezigheid van informatieasymmetrie
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Bij de beschrijving rondom verwachting 2 en 4 is enerzijds duidelijk geworden, dat de

directie van de regio’s de Spoorwegwet op hoofdlijnen kent en dat anderzijds BI zorg

draagt voor de doorvertaling van wetgeving naar praktische zaken op de werkvloer.

Deze twee bevindingen vormen de basis voor de toetsing van verwachting 3 en 5,

aangezien ze een verschuiving veroorzaken in de verwachte relatie tussen principaal

en agent. Niet de directies van de regio’s zijn (daar waar het gaat om doorvertaling

van wetgeving) langer principaal ten opzichte van de bij hun behorende werkvloer,

maar het centrale niveau in de vorm van BI. De heer Kuin verwoordde dit als volgt:”

BI stelt op basis van wetten de kaders op waarbinnen moet worden gewerkt. Ik ben

van deze kaders op de hoogte en de werknemers werken binnen de gestelde

kaders.” Evenals bij verwachting 2 en 4 is gebleken dat het, voor wat betreft de

interne uitvoering van werkzaamheden van Strukton, vooral gaat om aspecten van

veiligheid. Aangezien het bij verwachting 3 en 5 om de relatie tussen directie en

werkvloer gaat, zijn zaken uit de Spoorwegwet, die de veiligheid op de werkvloer

betreffen van belang. Concreet gaat het dan met name om artikel 3 en 4, die het

gedrag op het spoor betreffen en om richtlijnen omtrent het veiligheidsattest en het

daarmee samenhangende veiligheidszorgsysteem (§ 3 Spoorwegwet). BI verwerkt

de zaken en geeft aan wat veilig werken behelst en hoe dat moet worden bereikt. Die

opgestelde manier van werken dient vervolgens op de werkvloer tot uitvoering te

worden gebracht. De werkvloer krijgt in die zin de kennis van BI, in de vorm van

praktische richtlijnen. De informatieasymmetrie met betrekking tot kennis van de wet

(en daaruit voortvloeiende factoren) tussen de werkvloer en de directie van de regio

zal dan ook zeer gering zijn. BI heeft weliswaar meer kennis dan de werkvloeren en

de directies van de regio’s, maar de twee partijen waar het om draait in verwachting

3 beschikken beiden over gefilterde (hoofdlijnen) praktische kennis van de wet.

Hoewel er niet of nauwelijks informatieasymmetrie bestaat tussen de directie van de

Regio’s en haar werkvloer met betrekking tot de kennis van de wet, bestaat deze wel

met betrekking tot de daadwerkelijke naleving hiervan.Het gaat hierbij om

informatieasymmetrie tussen met name de directie van de regio’s en medewerkers

van Strukton, die toezicht houden op de veiligheid. Deze veiligheidsfunctionarissen

hebben als taak diegenen die daadwerkelijk in het spoor werken veilig hun werk te

laten uitvoeren. Dit werk varieert van het controleren of medewerkers een helm

dragen tot het aangeven of er treinen aankomen. Informatieasymmetrie ontstaat

wanneer deze veiligheidsmedewerkers afwijkingen, van de door BI opgestelde

richtlijnen, tolereren. Uit interviews komt naar voren dat het niet naleven van

richtlijnen wel degelijk voorkomt. Hermans geeft hierover aan:” Op een verjaardag of
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in de kroeg is het stoer om te vertellen dat je een paar keer hebt moeten

wegspringen voor een trein of dat je net niet tussen twee treinen bent komen te

zitten. Totdat het je een keer overkomt natuurlijk.” Dat een dergelijk voorval wel eens

gebeurd, beaamt Hermans:” Werken op het spoor blijft risico’s met zich meebrengen.

Zo verongelukt er nog wel eens iemand bij het koppelen van treinen tijdens het

rangeren. Gelukkig gaat het vaak goed, maar het zou gewoon niet fout mogen

kunnen gaan”. Ook heb ik tijdens een werkbezoek zelf kunnen constateren dat

richtlijnen niet altijd nageleefd worden. Concreet ging het hierbij om het direct

oversteken van een spoor terwijl er eigenlijk omgelopen diende te worden. De

situatie werd door de medewerkers dusdanig veilig ingeschat, dat oversteken geen

enkel gevaar opleverde (dit was daadwerkelijk het geval). Er werd echter wel een

richtlijn genegeerd, wat in theorie een boete had kunnen betekenen. Dit soort

situaties kan door de principaal niet voorkomen worden, omdat ze hier zelf geen

overzicht over heeft.

Uit bovenstaande voorbeelden kan geconcludeerd worden dat er naast

informatieasymmetrie ook belangentegenstellingen voorkomen tussen de principaal

en agent. Daar waar het voor de één (principaal) van belang is dat de regels strikt

worden uitgevoerd is het bijvoorbeeld voor de ander (agent) van belang om zo snel

mogelijk bij de keet te zijn om een zo lang mogelijke pauze te hebben.

Vervolgens is de vraag in hoeverre het bestaan van informatieasymmetrie en

belangentegenstellingen van invloed is op de optimale uitvoering van

werkzaamheden. Hierbij is de optimale uitvoering in dit verband een zo veilig

mogelijke uitvoering van werkzaamheden tegen zo laag mogelijke kosten. Door de

informatieasymmetrie kan de optimale uitvoering in het geding komen. Bovendien

kan het niet naleven van richtlijnen hoge boetes (artikel 80 Spoorwegwet),

strafrechtelijke vervolging (§ 4 Spoorwegwet) en een slechte naam tot gevolg

hebben. Deze zaken staan een optimale uitvoering, in termen van minimaliseren van

de kosten, in de weg.

Concluderend kunnen verwachting 3 en 5 worden aangenomen. Op basis van de

Spoorwegwet en daaruit voortvloeiende factoren ontstaan informatieasymmetrie en

belangentegenstellingen tussen de directie en de werkvloer van de Regio’s / Strukton

Materieelmet betrekking tot de uitvoering. Dit kan leiden tot het niet bereiken van de

meest veilige situatie en het ontstaan van kosten (boetes, strafrechtelijke vervolging

en / of een slechte naam). Een optimale uitvoering zou hierdoor dus worden

verhinderd. Hierbij dient de kanttekening te worden geplaatst, dat controle door het

IVW met name het controleren van het papieren beleid betreft. Of de
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veiligheidsvoorschriften ook daadwerkelijk worden nageleefd, wordt nauwelijks

gecontroleerd (Sütó en Kuipers 2008b).

5.3 Bevindingen omtrent de externe uitvoering van werkzaamheden
Verwachting 6:

Naarmate er in de Spoorwegwet meer zaken geregeld zijn over het ontwerp, de

aanleg, vernieuwing, het onderhoud en de monitoring van het spoor, zal de wet meer

hinderend zijn ten opzichte van het uitvoeren van deze werkzaamheden.

Om het werk goed te kunnen verrichten moet Strukton het spoor op. De toegang tot

hoofdspoorwegen kan alleen worden verkregen op het moment dat Strukton beschikt

over (artikel 27 Spoorwegwet):

• Een geldige bedrijfsvergunning (artikel 28 van de Spoorwegwet, uitgewerkt in

het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidsattest hoofdspoorwegen);

• Een geldig veiligheidsattest (artikel 32 t/m 35 Spw evenals de uitwerking van

het veiligheidszorgsysteem in het Besluit bedrijfsvergunning en

veiligheidsattest hoofdspoorwegen)

• Een juiste verzekering (artikel 55 Spw);

• Een gesloten toegangsovereenkomst met op grond daarvan toegewezen

capaciteit (artikel 59 Spw);

• Gecertificeerd materieel (artikel 36 t/m 48 Spw);

• Gekwalificeerd personeel (artikel 49 t/m 54 Spw).

Het voldoen aan de door de Spoorwegwet hierboven gestelde eisen kost tijd en geld.

Dit betekent echter niet dat de Spoorwegwet voor wat betreft deze eisen per definitie

een hinderende werking op het uitvoeren van werkzaamheden heeft. Strukton zou

namelijk niet onverzekerd of zonder gekwalificeerd personeel aan het werk willen,

aangezien zij zelf veiligheid hoog in het vaandel heeft staan. Wanneer het aanvragen

van bovenstaande “benodigdheden” echter niet soepel verloopt, kan de praktische

uitvoering van de Spoorwegwet alsnog een hinderende werking hebben. Uit ronde-

tafel-gesprekken blijkt dat dit nogal eens het geval is. Zo verloopt de aanvraag van

het veiligheidsattest bij de IVW nogal eens stroef. Concreet wordt hierover

opgemerkt, dat wanneer vragen rondom de aanvraag worden afgehandeld door een

vast contactpersoon binnen de IVW, de communicatie voorspoedig verloopt. Indien

de communicatie echter niet via de vaste contactpersoon verloopt, worden vragen

niet meteen of in het geheel niet beantwoord (Süto en Kuipers 2008). Een ander

voorbeeld doet zich voor bij de certificering van materieel. De periode tussen het
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indienen van de papieren voor een certificaat tot het moment van toekenning als veel

te lang wordt beschouwd. Dit kost al gauw drie maanden (Süto en Kuipers 2008).

Wanneer uiteindelijk aan bovenstaande genoemde eisen is voldaan, betekent dit nog

niet dat Strukton zo maar aan het werk kan. Hiervoor is zij afhankelijk van ProRail,

die op basis van de aan haar toegekende beheerconcessie (artikel 16 Spw en AMvB-

capaciteit) spoorcapaciteit ter beschikking moet stellen. Voor spooraannemers geldt

dat ze meer en meer alleen ’s nachts of in het weekend deze capaciteit toegewezen

krijgen. Dit heeft te maken met het feit dat werken aan het spoor alleen in een

buitendienststelling mag. Voor 1 juli 2005 mocht er wel tussen de treinenloop door

geschouwd41 worden. Dit mag op basis van het Normenkader Veilig Werken sinds 1

juli 2005 echter niet meer. Het gevolg hiervan is dat het schouwen in

buitendienststelling moet plaatsvinden. Deze buitendienststellingen worden over het

algemeen ’s nachts toegekend (IVW 2005). Spoorgoederenvervoerders en

spooraannemers zijn van mening dat dit komt, omdat de prioriteit bij

capaciteitsverdeling altijd ligt bij het personenvervoer (Süto en Kuipers 2008). Door

de verplaatsing van de arbeid naar de nacht wordt het steeds moeilijker om goed

gekwalificeerd personeel te vinden en te behouden. Dit is het geval omdat

werknemers minder bereid zijn om altijd maar ’s nachts of in het weekend te werken.

Het ’s nachts en in het weekend werken heeft gevolgen voor de prijsbeheersing;

werknemers zijn dan immers duurder. Naast het feit dat de toekenning van

buitendienststellingen ’s nachts en in het weekend leidt tot problemen omtrent de

personele bezetting kan ook de veiligheid in het geding komen. De verkregen tijd

wordt vaak te kort geacht om goed en veilig te kunnen werken. Er ontstaat dan grote

tijdsdruk en er worden forse boetes geheven bij het overschrijven van het tijdspad.

De neiging bestaat om onder deze financiële druk en tijdsdruk minder veilig te

werken. Discussie hierover met ProRail is niet of nauwelijks mogelijk (Süto en

Kuipers 2008).

Nu Strukton aan het werk kan, al is het in de nacht of in het weekend, doet zich het

volgende probleem van te gedetailleerde sturing door ProRail voor. De grondslag

voor deze gedetailleerde sturing is terug te vinden in artikel 21 van de

beheerconcessie. Dit artikel geeft aan dat ProRail een beheerplan moet opstellen,

welke krachtens lid 1b een gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop ProRail

de concessie zal uitvoeren moet bevatten. Tevens dient dit plan een beschrijving van

41  Schouwen is door persoonlijke waarneming kijken hoe de staat van het spoor is.
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de door ProRail te verrichten werkzaamheden en een financiële onderbouwing te

hebben. Het uitvoeren van het beheerplan heeft een gedetailleerde sturing tot

gevolg. Dhr. Schoots zegt hierover in het NRC Handelsblad (Meeus en Staal 2007)

dat “ProRail precies voorschrijft wat de aannemers moeten doen, tot aan welk soort

dwarsligger gebruikt moet worden”. In het interview van 28 maart 2008 gaf hij, zoals

hierboven ook al beschreven, aan een regisserende rol voor ProRail te prefereren.

Ook de vaste commissie Verkeer en Waterstaat (2005) beoordeelt de huidige

werking van ProRail als te gedetailleerd. Zo concludeert zij (2005: 34) bijvoorbeeld

dat: “ProRail ten aanzien van het onderhoud en vervanging vooral op middel-

management niveau moeite heeft om zaken los te laten en over te laten aan de

markt. In de praktijk bemoeit ProRail zich vaak tot op detailniveau hoe iets gedaan

moet worden”.

De beheersconcessie voorziet zelf in een oplossing voor deze (te) gedetailleerde

sturing. Artikel 20 van de concessie schrijft namelijk per 1 januari 2008 een migratie

naar output en outcomesturing voor. Aangezien deze periode net van start is

gegaan, kan over de gevolgen van de implementatie hiervan nog niets concreets

worden gezegd, behalve dat dhr. Schoots ten tijde van het interview op 28 maart

2008 aangaf dat het probleem van gedetailleerde sturing nog steeds bestond.

Omtrent verwachting 6 kan op basis van het bovenstaande geconcludeerd worden

dat de direct in de wet gestelde eisen op zich niet hinderend zijn. De uitvoering

hieromtrent levert echter wel een aantal problemen op. Zo verloopt het contact met

IVW niet altijd goed en duurt de periode van certificering van het materieel te lang.

Naast de uitvoering van de eisen uit de Spoorwegwet heeft ook aanverwante

regelgeving een hinderende werking met betrekking tot de uitvoering. Zo doen zich

voor wat betreft de capaciteitsverdeling problemen voor; deze wordt met name ’s

nachts en in het weekend toegekend. Dit brengt personele problemen, problemen

omtrent de financiële beheersing en veiligheidsproblemen met zich mee. Tot slot is

er, wanneer er daadwerkelijk aan het werk gegaan kan worden, sprake van een te

gedetailleerde sturing door ProRail. Er doen zich al met al toch een aantal problemen

voor die hinderend zijn voor Strukton bij de uitvoering van haar werkzaamheden.

Verwachting 6 dient op basis hiervan dan ook bevestigd te worden.

Hieronder worden net als bij de interne uitvoering van werkzaamheden de

verwachtingen rondom informatieasymmetrie en belangentegenstellingen samen

besproken.



75

Verwachting 7

Wanneer de Spoorwegwet en daaruit voortvloeiende factoren leiden tot minder

informatieasymmetrie (en daarmee kosten) tussen ProRail (principaal) en Strukton

(agent), zullen deze factoren een (meer) optimale uitvoering door Strukton faciliteren.

Verwachting 8

Wanneer de Spoorwegwet en daaruit voortvloeiende factoren leiden tot minder

belangentegenstellingen42 (en daarmee kosten) tussen ProRail (principaal) en

Strukton (agent) of tussen de aannemers onderling, zullen deze factoren een (meer)

optimale uitvoering door Strukton faciliteren.

Op het gebied van zowel de capaciteitsverdeling als de toegangsovereenkomst en

de netverklaring voorziet de Spoorwegwet en aanverwante regelgeving in

mogelijkheden tot overleg tussen beheerder (ProRail) en gerechtigden alsmede

informatieverstrekking door ProRail. Dit zou tot een vermindering van de

informatieasymmetrie moeten leiden en het overleg zou mogelijk tot het verminderen

van belangentegenstellingen kunnen leiden. Dit is het geval wanneer in een overleg

belangen uitgesproken worden en tegenstrijdigheden hiertussen opgelost kunnen

worden. In die zin kan de Spoorwegwet zowel voor het tegengaan van

informatieasymmetrie als belangentegenstellingen als faciliterend worden gezien.

In de praktijk blijkt echter dat de informatieverstrekking door ProRail en het overleg te

wensen overlaat. Hieronder wordt bovenstaand voor respectievelijk de

capaciteitsverdeling, de toegangsovereenkomst en de netverklaring uitgewerkt.

Capaciteitsverdeling

Omtrent het verstrekken van informatie zegt lid 1 van artikel 5 van de AMvB-

capaciteit dat de beheerder (ProRail) gerechtigden informatie dient te verstrekken

over de binnen de dienstregeling nog voor ad hoc aanvragen beschikbare capaciteit.

Daarnaast geeft de nota van toelichting van de AMVB-capaciteit aan dat het de

bedoeling is dat de beheerder en gerechtigde partijen de verdelingsprocedure van

capaciteit inrichten naar eigen goeddunken. Dit betekent dat overleg noodzakelijk

wordt geacht door de wetgever. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd, dat op

het gebied van capaciteitsverdeling de Spoorwegwet informatieasymmetrie en

belangentegenstellingen kan doen verminderen en dientengevolge faciliterend is.

Echter in de praktijk blijkt dat de verdeling van capaciteit door verschillende actoren,

waaronder Strukton, in het algemeen als een eenzijdig en intransparant proces wordt

42 Voorwaarde hierbij is de aanwezigheid van informatieasymmetrie
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beoordeeld, waarbij ProRail geen verantwoording aflegt over de keuzes die zij maakt

(NMA spoormonitor 2008: 20). Naast dat het proces door belanghebbenden wordt

gezien als intransparant, heeft de NMa VK beoordeeld dat ProRail onvolledige en

onjuiste informatie aan de spoorwegondernemingen heeft verstrekt met betrekking

tot de capaciteitsverdeling. ProRail heeft hiervoor een last onder dwangsom

opgelegd gekregen (www.infrasite.nl)

Toegangsovereenkomst
Met betrekking tot de toegangsovereenkomst geeft artikel 59 van de Spoorwegwet

aan het hierbij gaat om een overeenkomst tussen twee privaatrechtelijke partijen

(ProRail en gerechtigden). Dit is het geval, omdat het de bedoeling van de wetgever

is dat de verhouding tussen de infrastructuurbeheerder en gerechtigden niet langer

een publiekrechtelijke gezagsrelatie is maar een relatie van gelijkwaardigheid en

wederzijdse afhankelijkheid, die gericht is op gezamenlijke optimalisatie (Süto en

Kuipers 2008). Wanneer partijen zich binnen deze relatie daadwerkelijk richten op

gezamenlijke optimalisatie is het delen van informatie noodzakelijk. Tevens draait het

bij gezamenlijke optimalisatie niet om de optimalisatie van de belangen van één

partij, waardoor belangentegenstellingen verminderd dienen te worden. In die zin kan

de Spoorwegwet als faciliterend gezien worden. Ook hier blijkt echter, dat dit niet het

geval is. ProRail ziet volgens bijna alle spoorwegondernemingen de relatie met hen

nog steeds als een gezagsrelatie. Het sluiten van een toegangsovereenkomst wordt

dan ook gezien als een zeer lastig proces. Enkel wanneer men zonder enige kritiek

de overeenkomst onder bij het kruisje tekent, verloopt het proces soepel (Süto en

Kuipers 2008).

Netverklaring

De netverklaring bevat gegevens die een spoorwegonderneming nodig heeft voor het

gebruik van capaciteit, zoals informatie over de infrastructuur (artikel 58 Spw). In die

zin zou de wet moeten leiden tot minder informatieasymmetrie en een optimale

uitvoering moeten faciliteren. Echter dit blijkt in de praktijk niet altijd te hebben plaats

gevonden, zoals de Spoorwegwet heeft beoogd. Zoals in hoofdstuk 2 beschreven is,

ziet de Vervoerskamer van de NMa erop toe (art. 70 en 71 Spw) dat de

netwerkverklaring door de infrabeheerder (ProRail) correct wordt opgesteld en op tijd

beschikbaar is. In 2006 constateerde de Vervoerkamer dat er in de netverklaring van

2006 en 2007 relevante informatie ontbrak en dat deze onjuiste informatie bevatte.

Zo ontbrak in de netverklaring van 2006 informatie over de beschikbare

infrastructuur, het capaciteitsverdelingsproces en de gebruiksvergoeding. Bovendien

http://www.infrasite.nl)
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verscheen de netverklaring 3 maanden te laat (NMa 2006). De NMa concludeerde

dat zonder deze informatie marktpartijen hun bedrijfsvoering niet goed af kunnen

stemmen op de markt. ProRail heeft om deze reden een last onder dwangsom

opgelegd gekregen (Het Juridisch Dagblad 2006).

Naast informatieverstrekking dient ProRail volgens artikel 58 (Spw) pas na overleg

met betrokken gerechtigden een netverklaring op te stellen (lid 1). Ook dit lijkt

faciliterend omdat de wet wederom overleg mogelijk maakt, echter

over het proces van het opstellen van de netverklaring dient te worden opgemerkt

dat de spoorondernemingen niet tevreden zijn over de consultatie. In het overgrote

deel van de gevallen worden hun opmerkingen genegeerd en als er al aanpassingen

zijn, is dit op mineure punten. De inspraak kost tijd en aandacht die verloren gaan,

omdat er niet geluisterd wordt (Süto en Kuipers 2008). Verder kan over het overleg

rond de netverklaring worden gezegd dat ProRail met alle branches apart spreekt

(P.V. G.V. en aannemerij) Deze partijen hebben vaak verschillende belangen, die

niet in de netverklaring tot uiting worden gebracht. (Sütó en Kuipers 2008).

Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat voor zowel de

capaciteitsverdeling, toegangsovereenkomst als netverklaring geldt dat de

Spoorwegwet in potentie een faciliterende werking heeft. Echter verwachting 7 en 8

dienen verworpen te worden, omdat blijkt dat in de praktijk de mogelijkheden die in

de wet zijn opgenomen om de informatieasymmetrie en belangentegenstellingen te

verminderen, onbenut blijven. In het algemeen kan worden vastgesteld dat

nalatigheid van ProRail hier de oorzaak van is.

5.4 Bevindingen omtrent de toekomstige uitvoering van werkzaamheden
Artikel 16 van de Spoorwegwet schrijft voor dat de Minister (van V&W) één of meer

concessies verleent voor het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur. In

hoofdstuk 2 (p.26) is reeds beschreven dat de concessie voor het beheer van het

spoor verleend is aan ProRail. Onderdeel van dit beheer is het zorg dragen voor de

kwaliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de infrastructuur (art. 16 lid a), de

zorg voor een eerlijke en niet-discriminerende verdeling van de capaciteit van de

infrastructuur ten behoeve van zowel de beheerder als de spoorwegondernemingen

(art. 16 lid 1b) en het leiden van verkeer over de infrastructuur (art 16 lid 1c). Deze

taken betreffen respectievelijk de onderdelen Inframanagement,

Capaciteitsmanagement en Verkeersleiding van ProRail.
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Strukton heeft de wens uitgesproken om zowel op het gebied van

capaciteitsmanagement als van verkeersleiding op te schuiven in de kolom. In

hoofdstuk 2 is echter beschreven dat een (beheers)concessie het karakter heeft van

een exclusief recht. Dit betekent dat zolang de beheersconcessie uitsluitend aan

ProRail is verleend, Strukton deze taken niet kan uitvoeren. De beheerconcessie is,

vanaf 2005, voor een periode van 10 jaar toegewezen aan ProRail. In 2015 zou de

Minister kunnen besluiten om een concessie aan een andere partij te verlenen. Om

een drietal redenen kan Strukton deze partij niet zijn:

• Artikel 16 lid 4 van de Spoorwegwet geeft aan dat een concessie niet kan

worden verleend aan een spoorwegonderneming dan met inachtneming van

artikel 4 tweede lid 2 en artikel 14 tweede lid van EU-richtlijn 2001/14/EG.

Deze twee artikelen geven aan dat de infrastructuurbeheerder in juridisch of

organisatorisch opzicht of wat de besluitvorming betreft onafhankelijk dient te

zijn van een spoorwegonderneming. Strukton is dit niet, omdat zij 100%

dochter is van NS en derhalve bij besluitvorming betrokken is.

• EU-richtlijn 2001/12/EG geeft aan dat toewijzing van infrastructuur en

vaststelling van de gebruiksvergoeding gedaan dient te worden door een

instantie zonder spoorvervoersdiensten. Strukton is dit niet, aangezien

Strukton Materieel vervoersdiensten aanbiedt.

• De regering wenst een meer actieve aansturing door de Staat als

aandeelhouder van vennootschappen die een belangrijke rol spelen bij de

borging van publieke belangen. Zij wenst dit om het publieke belang optimaal

te kunnen behartigen. ProRail is een dergelijk vennootschap, die op basis van

artikel 125 van de Spoorwegwet in de toekomst volledig in handen van de

Staat komt (zie ook hoofdstuk 2). Op basis hiervan is het ten eerste

onwaarschijnlijk dat ProRail na 2015 niet opnieuw een beheerconcessie

verkrijgt. Ten tweede is Strukton geen dergelijk vennootschap, waardoor de

Staat zal vinden, dat het publieke belang onvoldoende geborgd kan worden.

Al met al kan op basis van het bovenstaande geconcludeerd worden, dat zowel het

door Strukton gewenst FSP als de aangepaste theoretische versie hiervan niet

mogelijk is. Verwachting 9 moet dan ook worden verworpen; het FSP is in zijn geheel

niet haalbaar.

Voor wat betreft ProRail CM is op basis van de theorie in hoofdstuk 3 een alternatief

voor verticale integratie vastgesteld, namelijk landelijke coördinatie of overleg. Zoals

bij de bespreking van verwachtingen 7 en 8 te zien valt, voorziet de Spoorwegwet en
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aanverwante regelgeving al in mogelijkheden voor dit overleg. Hierbij moet de

kanttekening worden geplaatst dat ProRail een zeer dominante rol heeft en er in de

praktijk niet sprake is van gelijkwaardigheid.

Een dergelijke landelijke coördinatie zou ook een alternatief voor ProRail VL kunnen

zijn. Hier blijkt in de praktijk ook behoefte aan te zijn. Het is zelfs zo dat er door

ProRail, vervoerders en spooraannemers gestart is met de opzet van een regionaal

calamiteiten centrum. Door fysiek bij elkaar te zitten en door kortere

communicatielijnen wordt verwacht dat er beter gewerkt kan worden aan een

optimaal herstel van storingen (Süto en Kuipers 2008).

Voor wat betreft ProRail IM geldt, zoals hierboven beschreven, dat een meer

regisserende rol in de vorm van outputsturing gewenst is en door de

beheerconcessie mogelijk wordt gemaakt.

5.5 Tot slot
In dit hoofdstuk zijn de verwachtingen, die een voorlopig antwoord op de

probleemstelling en onderzoeksvragen vormen, getoetst. Op basis hiervan zullen in

het volgende hoofdstuk conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden

gedaan.

Gebleken is dat de Spoorwegwet niet van invloed is op de M-structuur van de

organisatie (verwachting 1 bevestigd). Tevens heeft de Spoorwegwet geen gevolgen

voor wat betreft de relatie tussen de centrale directie en die van de Regio’s / Strukton

Materieel(verwachting 2 en 4 verworpen). Wel heeft de Spoorwegwet een

hinderende werking op de relatie tussen de directie van de Regio’s / Strukton

Materieelen hun werkvloer (verwachting 3 en 5 bevestigd). Voor wat betreft de

externe uitvoering van werkzaamheden geldt dat de Spoorwegwet en aanverwante

regelgeving weliswaar een faciliterende werking heeft (verwachting 7 en 8

bevestigd), maar dat de praktische uitvoering hiervan wel als hinderend bestempeld

kan worden. Tot slot geldt voor de toekomstplannen in de vorm van het FSP dat

deze niet haalbaar zijn (verwachting 9 verworpen). Het alternatief van landelijke

coördinatie is gewenst voor ProRail CM en ProRail VL. Voor ProRail IM geldt dat

een meer regisserende rol gewenst is.
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6. Conclusie en aanbevelingen

6.1 Inleiding
In dit laatste hoofdstuk worden de in hoofdstuk 1 geformuleerde onderzoeksvragen

beantwoord aan de hand van de getoetste verwachtingen. Tezamen vormen deze

antwoorden het antwoord op de probleemstelling. Aan de hand van deze conclusie

zullen tot slot in § 6.3 enkele aanbevelingen voor Strukton Railinfra B.V. gedaan

worden.

6.2 Conclusie
In deze paragraaf wordt per onderzoeksvraag een conclusie getrokken op basis

waarvan de eindconclusie omtrent de probleemstelling geformuleerd kan worden.

Onderzoeksvraag 1: Interne uitvoering van werkzaamheden

“Welke aan de Spoorwegwet gerelateerde factoren hinderen of faciliteren de

optimale interne uitvoering van werkzaamheden door Strukton?”

Verwachting 1

De Spoorwegwet en daaruit voortvloeiende factoren zijn niet van invloed op de M-

structuur binnen Strukton.

Verwachting 1 is bevestigd; de wetgeving heeft geen invloed op de M-structuur.

Verwachting 2

De Spoorwegwet en daaruit voortvloeiende factoren leiden tot meer

informatieasymmetrie (en daarmee kosten) tussen de Regio’s / Strukton Materieel en

het centrale niveau en zullen daarom een (meer) optimale uitvoering door Strukton

hinderen.

Verwachting 4

De Spoorwegwet en daaruit voortvloeiende factoren leiden tot meer

belangentegenstellingen43 (en daarmee kosten) tussen de Regio’s / Strukton

Materieel en het centrale niveau en zullen daarom een (meer) optimale uitvoering

door Strukton hinderen.

43 Voorwaarde hierbij is de aanwezigheid van informatieasymmetrie
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Verwachtingen 2 en 4 zijn verworpen; de Spoorwegwet en daaruit voortvloeiende

factoren leiden niet tot meer informatieasymmetrie en belangentegenstellingen

tussen het centrale en decentrale (Regio’s / Strukton Materieel) niveau.

Er bestaat binnen Strukton voor de implementatie van wetgeving een speciaal

orgaan, te weten Business Improvement. Het gevolg hiervan is dat de kennis van

zowel de directies van het centrale als decentrale niveau omtrent de Spoorwegwet

enkel op hoofdlijnen aanwezig is. De Spoorwegwet leidt dan ook niet tot een

toename van informatieasymmetrie. Naast dat de Spoorwegwet en daaruit

voortvloeiende factoren geen invloed hebben op de informatieasymmetrie, heeft de

wetgeving ook geen invloed op de belangentegenstellingen. Voor wat betreft de

interne uitvoering van werkzaamheden heeft de wetgeving namelijk alleen betrekking

op het aspect veiligheid. Voor dit punt geldt dat zowel de directie op centraal niveau

als de directies op decentraal niveau hebben aangegeven dat zij veilig werken zeer

belangrijk vinden.

Verwachting 3

De Spoorwegwet en daaruit voortvloeiende factoren leiden tot meer

informatieasymmetrie (en daarmee kosten) tussen de werkvloer van de Regio’s /

Strukton Materieel en de directie van de Regio’s / Strukton Materieel en zullen

daarom een (meer) optimale uitvoering door Strukton hinderen.

Verwachting 5

De Spoorwegwet en daaruit voortvloeiende factoren leiden tot meer

belangentegenstellingen44 (en daarmee kosten) tussen de werkvloer van de Regio’s / 

Strukton Materieel en de directie van de Regio’s / Strukton Materieel en zullen

daarom een (meer) optimale uitvoering door Strukton hinderen.

Deze verwachtingen zijn bevestigd; de Spoorwegwet en daaruit voortvloeiende

factoren leiden tot zowel meer informatieasymmetrie als meer

belangentegenstellingen tussen de directie van de Regio’s / Strukton Materieel en

haar werkvloer. Het gaat hierbij vooral om de naleving van de wetgeving. Daar waar

het voor de één (directie) bijvoorbeeld van belang is dat de regels strikt worden

nageleefd, is het voor de ander (werkvloer) van belang om een zo lang mogelijke

pauze te hebben en daarvoor het spoor op ongeoorloofde wijze over te steken.

Wanneer de directie van de Regio’s / Strukton Materieel niet op de hoogte is van

deze overtreding is er sprake van informatieasymmetrie. Bovenstaande kan leiden

44 Voorwaarde hierbij is de aanwezigheid van informatieasymmetrie
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tot hoge boetes, strafrechtelijke vervolging en een slechte naam en hindert in die zin

een optimale uitvoering.

Met betrekking tot de eerste onderzoeksvraag kan worden geconcludeerd dat de

Spoorwegwet en daaruit voortvloeiende factoren een hinderende werking hebben op

de optimale uitvoering van werkzaamheden door Strukton. Deze hinderende werking

doet zich voor op het gebied van veiligheid in de relatie tussen de directie van de

Regio’s / Strukton Materieel en haar werkvloer.

Onderzoeksvraag 2: Externe uitvoering van werkzaamheden

“Welke aan de Spoorwegwet gerelateerde factoren hinderen of faciliteren de

optimale externe uitvoering van werkzaamheden door Strukton?”

Verwachting 6

Naarmate er in de Spoorwegwet meer zaken geregeld zijn over het ontwerp, de

aanleg, vernieuwing, het onderhoud en de monitoring van het spoor, zal de wet meer

hinderend zijn ten opzichte van een optimale uitvoering van deze werkzaamheden.

Verwachting 6 is bevestigd. De Spoorwegwet en aanverwante regelgeving hindert de

externe uitvoering van werkzaamheden door Strukton, vanwege:

• Problemen die zich voordoen bij het voldoen aan in de wet gestelde eisen

met betrekking tot de toegang tot het spoor;

• Het voornamelijk ’s nachts en in het weekend toekennen van capaciteit. Dit

levert personele problemen, problemen rond de prijsbeheersing,

veiligheidsproblemen en een hoge tijdsdruk op;

• Te gedetailleerde sturing door ProRail

Verwachting 7

Wanneer de Spoorwegwet en daaruit voortvloeiende factoren leiden tot minder

informatieasymmetrie (en daarmee kosten) tussen ProRail (principaal) en Strukton

(agent), zullen deze factoren een (meer) optimale uitvoering door Strukton faciliteren

Verwachting 8

Wanneer de Spoorwegwet en daaruit voortvloeiende factoren leiden tot minder

belangentegenstellingen45 (en daarmee kosten) tussen ProRail (principaal) en

Strukton (agent) of tussen de aannemers onderling, zullen deze factoren een (meer)

optimale uitvoering door Strukton faciliteren.

45 Voorwaarde hierbij is de aanwezigheid van informatieasymmetrie
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Verwachtingen 7 en 8 zijn verworpen. De Spoorwegwet en daaruit voortvloeiende

factoren leiden tot meer informatieasymmetrie en belangentegenstellingen. De

Spoorwegwet en aanverwante regelgeving voorzien weliswaar in mogelijkheden tot

overleg en informatieverstrekking door ProRail rondom de capaciteitsverdeling,

toegangsovereenkomst en netverklaring. Deze mogelijkheden blijven echter, door

nalatigheid van ProRail, onbenut. Het gevolg is dat informatie niet gedeeld wordt

(ontstaan van informatieasymmetrie) en belangentegenstellingen niet worden

opgelost.

Met betrekking tot de tweede onderzoeksvraag kan worden geconcludeerd, dat de

Spoorwegwet de optimale externe uitvoering van werkzaamheden door Strukton

hindert. De Spoorwegwet en daaruit voortvloeiende factoren leveren problemen op

rond het voldoen aan eisen omtrent de toegang tot het spoor, capaciteitsverdeling en

de (te gedetailleerde) sturing door ProRail. Daarnaast zou de Spoorwegwet een

faciliterende werking kunnen hebben, daar zij informatieverstrekking en

overlegstructuren voorschrijft. Deze faciliterende werking doet zich echter niet voor

door nalatigheid van ProRail. Informatieasymmetrie en belangentegenstellingen

worden hierdoor niet weggenomen, waardoor er sprake is van een hinderende

werking.

Onderzoeksvraag 3: Toekomstige uitvoering van werkzaamheden

“Welke aan de Spoorwegwet gerelateerde factoren hinderen of faciliteren de

implementatie van het full-service-providerschap?”

Verwachting 9

Naarmate er in de Spoorwegwet en aanverwante regelgeving meer zaken geregeld

zijn over verkeersleiding, capaciteitsmanagement en infrastructuur, zal de wet meer

hinderend zijn ten opzichte van het bereiken van het full-service-providerschap door

Strukton.

Verwachting 9 is bevestigd; de Spoorwegwet en aanverwante regelgeving hebben

een hinderende werking ten opzichte van het bereiken van het full-service-

providerschap door Strukton. Het FSP is zelfs in zijn geheel niet haalbaar, omdat:

• Strukton 100% dochter is van NS en onafhankelijkheid van een

spoorwegonderneming vereist is voor het verkrijgen van een

beheerconcessie;
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• Strukton in de vorm van Strukton Materieel vervoersdiensten aanbiedt,

waardoor het toewijzen van infrastructuur niet door Strukton gedaan mag

worden;

• De regering vennootschappen, die een rol spelen bij de borging van publieke

belangen, actief wil aansturen als aandeelhouder. ProRail is een dergelijk

vennootschap, Strukton niet. Om die reden is het zeer onwaarschijnlijk dat

ProRail na 2015 niet opnieuw een beheerconcessie krijgt.

Het alternatief voor het FSP is landelijke coördinatie. De Spoorwegwet voorziet al in

mogelijkheden tot landelijke coördinatie voor ProRail CM. De kanttekening dient te

worden gemaakt dat ProRail hierbij een dermate prominente rol heeft, dat er geen

sprake is van gelijkwaardigheid. Voor ProRail VL geldt dat gestart is met coördinatie

door middel van het opzetten van een regionaal calamiteiten centrum.

Bovenstaande is op te vatten als conclusie van de derde onderzoeksvraag, omdat

hierbij één verwachting is geformuleerd.

De conclusies van de drie bovenstaande onderzoeksvragen vormen samen het

antwoord op de probleemstelling:

“In hoeverre hinderen of faciliteren de Spoorwegwet en daaruit voortvloeiende

factoren een optimale uitvoering van de interne en externe werkzaamheden en de

implementatie van het full-service-providerschap door Strukton46?”

Uit het voorgaande is gebleken dat de Spoorwegwet het minst van invloed is op de

optimale uitvoering van interne werkzaamheden. De Spoorwegwet heeft enkel een

beperkt hinderende werking op de relatie tussen de decentrale directie en haar

werkvloer voor wat betreft veiligheid.

Een grotere invloed heeft de Spoorwegwet op de optimale uitvoering van externe

werkzaamheden. Het gaat hier om zowel een hinderende als een faciliterende

werking. De wet is hinderend op het gebied van toegang tot het spoor, de

capaciteitsverdeling en een gedetailleerde sturing door ProRail. Over de faciliterende

werking van de wet dient opgemerkt te worden, dat deze latent aanwezig is. Het gaat

hierbij om mogelijkheden tot overleg en informatieverstrekking, die door de wet

geboden worden. Deze mogelijkheden zijn tot op heden grotendeels onbenut

gebleven.

46 Hierbij dient nogmaals in ogenschouw genomen te worden, dat in het verloop van dit onderzoek met
de naam Strukton zowel Strukton Railinfra Regio, als Strukton Materieel bedoeld wordt.
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De Spoorwegwet is het meest van invloed op de plannen voor het full-service-

providerschap. De wet maakt het FSP zelfs onmogelijk. De enig faciliterende werking

in dit opzicht zijn de mogelijkheden tot landelijke coördinatie die wetgeving biedt.

Kort samengevat kan de conclusie als volgt worden weergegeven:

Conclusie Werking

Intern
Hinderend op het gebied van veiligheid voor de
relatie tussen de decentrale directie en haar
werkvloer Beperkt hinderend

Extern

Hinderend op het gebied van toegang tot het
spoor, capaciteitsverdeling en gedetailleerde
sturing door ProRail.

Latent faciliterend vanwege arrangementen voor
overleg en informatieverstrekking in de wet

Hinderend en latent
faciliterend

FSP

Hinderend: FSP kan niet vanwege afhankelijkheid
spoorwegonderneming (NS), het aanbieden van
vervoersdiensten door Strukton Materieel en
gewenste betrokkenheid bij vennootschap via
aandeelhouderschap Staat.

Mogelijk faciliterend: Wetgeving biedt
arrangementen voor landelijke coördinatie

Hinderend

Tabel 6: Invloed van de Spoorwegwet op de werkzaamheden van Strukton

6.3 Aanbevelingen

FSP

Uit het bovenstaande is gebleken dat de impact van de Spoorwegwet op de plannen

voor het FSP zeer groot is. Het FSP is simpelweg niet meer mogelijk. Bij deze

conclusie zou Strukton de plannen voor het FSP moeten laten varen en zich richten

op landelijke coördinatie. Mijn aanbevelingen betreffende het FSP luiden dan ook:

• Het bijstellen van de FSP-plannen naar landelijke coördinatie;

• Huidige mogelijkheden voor coördinatie verbeteren en uitbouwen;

• Voor wat betreft de groene vakken in het FSP-schema (figuur 4) is het

nastreven van “strategic knowledge” een betere optie dan “(possible) control”.

Tijdens mijn afstudeerperiode binnen Strukton heb ik echter ervaren dat Strukton

zich graag profileert en verkoopt als full-serviceprovider. De reden hierachter is,

mijns inziens, een marketingtechnische. Een volledig rode matrix in vergelijking met

de lappendeken van figuur 4 kan meer opdrachten bij opdrachtgevers genereren.

Men geeft dan aan alle benodigde competenties op en rond het spoor te bezitten. Bij

het uitdragen van het FSP wordt uit het oog verloren dat het full-service-
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providerschap, zoals in deze scriptie uitgelegd, op dit moment niet bestaat en zelfs

juridisch gezien helemaal niet mogelijk is. Als marketingstrategie werkt het uitdragen

van het FSP wellicht, maar van dit FSP is in werkelijkheid geen sprake. Indien het

FSP, ondanks theoretische en praktische onhaalbaarheid, toch door Strukton

gewenst blijft, dan dienen de volgende stappen genomen te worden:

• Strukton dient zich van NS te verzelfstandigen;

• Strukton dient af te zien van het vervoer van goederen. Hierbij dient te

worden opgemerkt, dat met het afstoten van de vervoerstaak een onderdeel

van het FSP komt te vervallen.

Met bovenstaande stappen zijn de juridische bezwaren opgelost. Toch is het maar

zeer de vraag of met verzelfstandiging en afstoting van vervoer het FSP gerealiseerd

kan worden. De regering prefereert immers een vennootschap waarvan zij zelf de

aandelen in het bezit heeft om het publieke belang te borgen. Strukton is niet een

dergelijk vennootschap.

Extern

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek kunnen voor wat betreft de externe

uitvoering van werkzaamheden de volgende aanbevelingen gedaan worden:

• Lobbyen bij politici voor aanpak van het nacht/weekend-probleem;

• Resultaten rond outcome- en outputsturing in de gaten houden;

• Afdwingen van door de wet geboden mogelijkheden tot informatieverstrekking

door ProRail en overleg. Dit zou kunnen door aan te dringen bij ProRail en

het inlichten van de NMa Vervoerskamer indien ProRail nalatig is.

Intern

Er is reeds geconcludeerd dat er voor de interne uitvoering van werkzaamheden

weinig gevolgen zijn. De eerste aanbeveling is dan ook het behouden van de M-

structuur. Daarnaast lijkt het op basis van de bevindingen aanbevelingswaardig om

het toezicht op de naleving van veiligheidsvoorschriften te intensiveren. Het is echter

zeer de vraag of de kosten van intensiever toezicht lager zullen zijn dan de kosten

van een overtreding (boetes, strafrechtelijke vervolging en slechte naam).
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Samenvatting
In de op 1 januari 2005 in werking getreden herziene Spoorwegwet (Stb 2003, 264)

staat dat de minister van Verkeer & Waterstaat in 2008 de Staten-Generaal

informeert over de doeltreffendheid en effecten van de wetgeving in de praktijk. Om

aan deze eis te voldoen heeft het ministerie de “evaluatie spoorwegwetgeving” in het

leven geroepen. Strukton heeft na enig aandringen binnen deze evaluatie een stem

gekregen. Naast participatie binnen de evaluatie vindt Strukton het van belang om de

invloed van de Spoorwegwet op haar eigen werkzaamheden in kaart te brengen.

Deze invloed op de eigen werkzaamheden staat binnen deze scriptie centraal en

heeft vorm gekregen in de volgende probleemstelling:

Welke aan de Spoorwegwet gerelateerde factoren hinderen of faciliteren een

optimale uitvoering van de interne en externe werkzaamheden en de implementatie

van het full-service-providerschap door Strukton?

Uit de probleemstelling valt af te leiden, dat de werkzaamheden van Strukton zijn

onderverdeeld in drie niveaus, te weten: intern, extern en het full-service-

providerschap (FSP). Hierbij dient te worden vermeld, dat Strukton de invloed van

de Spoorwegwet op de optimale uitvoering van het FSP als het meest belangrijk ziet.

Om de probleemstelling te beantwoorden zijn per niveau op basis van de neo-

institutionele economie een aantal verwachtingen geformuleerd. Deze zijn met

behulp van interviews en documentstudie getoetst. Uit deze toetsing is gebleken dat

de Spoorwegwet het minst van invloed is op de optimale uitvoering van interne

werkzaamheden; zij heeft enkel een beperkt hinderende werking op de relatie tussen

de decentrale directie en haar werkvloer voor wat betreft veiligheid. Meer specifiek

gaat het hier om het ontstaan van informatieasymmetrie en belangentegenstellingen.

Een grotere invloed heeft de Spoorwegwet op de optimale uitvoering van externe

werkzaamheden. Het gaat hier om zowel een hinderende als een faciliterende

werking. De wet is hinderend op het gebied van toegang tot het spoor, waarbij vooral

de papiermolen rondom het voldoen aan wettelijke eisen tot suboptimale situaties

leidt. Tevens is de wet voor wat betreft externe werkzaamheden hinderend, omdat de

capaciteit met name ’s nachts en in het weekend wordt toegekend en vanwege een

gedetailleerde sturing door ProRail. Over de faciliterende werking van de wet dient

opgemerkt te worden, dat deze latent aanwezig is. Het gaat hierbij om mogelijkheden

tot overleg en informatieverstrekking, die door de wet geboden worden. Deze

mogelijkheden zijn tot op heden grotendeels onbenut gebleven.



De Spoorwegwet is het meest van invloed op de plannen voor het full-service-

providerschap. De wet maakt het FSP zelfs onmogelijk. De enig faciliterende werking

in dit opzicht zijn de mogelijkheden tot landelijke coördinatie die wetgeving biedt.

Het FSP is zelfs in zijn geheel niet haalbaar, omdat:

• Strukton 100% dochter is van NS en onafhankelijkheid van een

spoorwegonderneming vereist is voor het verkrijgen van een

beheerconcessie;

• Strukton in de vorm van Strukton Materieel vervoersdiensten aanbiedt,

waardoor het toewijzen van infrastructuur niet door Strukton gedaan mag

worden;

• De regering vennootschappen, die een rol spelen bij de borging van publieke

belangen, actief wil aansturen als aandeelhouder. Op dit moment doet de

regering dit als aandeelhouder van ProRail. Strukton is geen dergelijk

vennootschap, wat het bereiken van het FSP onwaarschijnlijk maakt.

Op basis van de bevindingen in dit onderzoek zijn een aantal aanbevelingen

opgesteld. De eerste aanbeveling voor wat betreft de interne uitvoering van

werkzaamheden is het behouden van de M-structuur. Daarnaast lijkt het

aanbevelingswaardig om het toezicht op de naleving van veiligheidsvoorschriften te

intensiveren. Het is echter zeer de vraag of de kosten van intensiever toezicht lager

zullen zijn dan de kosten van een overtreding.

De aanbevelingen rondom de externe uitvoering van werkzaamheden zijn:

• Lobbyen bij politici voor aanpak van het nacht/weekend-probleem;

• Resultaten rond outcome- en outputsturing in de gaten houden;

• Afdwingen van door de wet geboden mogelijkheden tot informatieverstrekking

door ProRail en overleg. Dit zou kunnen door aan te dringen bij ProRail en

het inlichten van de NMa Vervoerskamer indien ProRail nalatig is.

Tot slot luiden de aanbevelingen betreffende het FSP:

• Het bijstellen van de FSP-plannen naar landelijke coördinatie;

• Huidige mogelijkheden voor coördinatie verbeteren en uitbouwen;

• Het nastreven van “strategic knowledge” in plaats van “(possible) control”.

Indien Strukton de FSP-plannen toch door wil zetten dient zij zich van NS te

verzelfstandigen en af te zien van goederenvervoer. Zelfs dan is het maar zeer de

vraag of de regering Strukton de aangewezen partij vindt, aangezien zij voor het

borgen van het publieke belang liefst zelf de aandelen van het vennootschap in

handen heeft.


