
LiberaliseringLiberalisering

SpoorvervoerSpoorvervoer

in in BelgiBelgiëë

ERS RailwaysERS Railways

Ruud KeijzerRuud Keijzer

Safety & Quality Manager EuropeSafety & Quality Manager Europe



InhoudInhoud

•• IntroductieIntroductie ERS Railways, ERS Railways, kortekorte impressieimpressie

•• ErvaringenErvaringen met met MobiliteitMobiliteit en en VervoerVervoer

•• ErvaringenErvaringen met met InfrabelInfrabel

•• ProcesProces leidendleidend tot tot hethet veiligheidscertificaatveiligheidscertificaat

•• TotstandkomingTotstandkoming KoninklijkeKoninklijke BesluitenBesluiten

•• TotstandkomingTotstandkoming wetwet-- en en regelgevingregelgeving

•• BelemmeringenBelemmeringen liberalisatie/vrijeliberalisatie/vrije marktwerkingmarktwerking

•• StellingenStellingen in in hethet kaderkader van de van de liberalisatieliberalisatie



IntroductieIntroductie ERS Holding BVERS Holding BV

•• Joint venture Joint venture opgerichtopgericht in 1994in 1994

met 4 met 4 aandeelhouderaandeelhouder::

Maersk, Maersk, SealandSealand, P&O and Nedlloyd, P&O and Nedlloyd

•• VanafVanaf 2006:2006:

–– Maersk Line    100%Maersk Line    100%
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IntroductieIntroductie ERS Railways BVERS Railways BV

•• EUEU--licentielicentie alsals goederenvervoerdergoederenvervoerder

•• In In driedrie landenlanden in in hethet bezitbezit van van hethet
veiligheidsattest/certificaatveiligheidsattest/certificaat::

–– Nederland 2002, in Nederland 2002, in aprilapril 2007, attest 2007, attest verleendverleend
op basis van de EUop basis van de EU--VeiligheidsrichtlijnVeiligheidsrichtlijn;;

–– DuitslandDuitsland, 4e , 4e kwartaalkwartaal 2006; 2006; 
SicherheitsbescheinigungSicherheitsbescheinigung binnenlandbinnenland en en 
transit transit verkeerverkeer;  ;  

–– BelgiBelgiëë, 1e , 1e kwartaalkwartaal 2007.2007.



ERS Railways ERS Railways eigeneigen productieproductie
•• 28 September 2002:28 September 2002:

-- EersteEerste shuttle  Rotterdam shuttle  Rotterdam –– GermersheimGermersheim

•• 2 January 2003:2 January 2003:

-- Start van de shuttles Rotterdam Start van de shuttles Rotterdam -- Mainz and NeussMainz and Neuss

•• 1 January 2004:1 January 2004:

-- Start van de shuttles Rotterdam Start van de shuttles Rotterdam -- Melzo and Padova Melzo and Padova 

•• 1 August 2005:1 August 2005:

-- Start van de shuttle Rotterdam Start van de shuttle Rotterdam -- Melnik (Prague)Melnik (Prague)

•• 15 December 2005:15 December 2005:

-- Start van de Shuttle Rotterdam Start van de Shuttle Rotterdam –– AthusAthus

•• 1 January 2006:1 January 2006:

-- Start van de shuttle Rotterdam Start van de shuttle Rotterdam –– WarsawWarsaw

•• 1 January 2007:1 January 2007:

-- Start van de shuttle Rotterdam Start van de shuttle Rotterdam –– WroclawWroclaw

•• Spring 2007:Spring 2007:

-- Start van de shuttle Start van de shuttle ZeebruggeZeebrugge –– MelnikMelnik (Prague)(Prague)

TotaalTotaal ongeveerongeveer 100 100 treinentreinen per week in 2007per week in 2007
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ERS ERS GroepGroep eigeneigen productieproductie
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20072007

ActiviteitenActiviteiten budget budget eigeneigen productieproductie::

•• 600 600 treinentreinen tussentussen Rotterdam en GermersheimRotterdam en Germersheim

•• 500 500 treinentreinen tussentussen Rotterdam en NeussRotterdam en Neuss

•• 300 300 treinentreinen tussentussen Rotterdam en MainzRotterdam en Mainz

•• 1100 1100 treinentreinen tussentussen Rotterdam en Melzo (Milano)Rotterdam en Melzo (Milano)

•• 400 400 treinentreinen tussentussen Rotterdam en PadovaRotterdam en Padova

•• 900 900 treinentreinen tussentussen Rotterdam en Rotterdam en MMĕĕlniklnik (Prague)(Prague)

•• 500 500 treinentreinen tussentussen Rotterdam en WarsawRotterdam en Warsaw

•• 400 400 treinentreinen tussentussen Rotterdam en Rotterdam en AthusAthus

•• In In totaaltotaal 4500 4500 treinentreinen zijnzijn gebutgeteerdgebutgeteerd en en ongeveerongeveer

•• 2,2 billion 2,2 billion tonkmtonkm wordenworden geproduceerdgeproduceerd



20072007
BronnenBronnen voorvoor eigeneigen productieproductie::

•• 17 Class 66 en 2 G1206 17 Class 66 en 2 G1206 locomotievenlocomotieven

•• 860 860 wagenswagens (23 km)(23 km)

•• 33 office staff 33 office staff medewerkersmedewerkers (33 (33 FteFte))

•• 62 62 machinistenmachinisten en en rangeerdersrangeerders

(52% eigen/48% MEV)(52% eigen/48% MEV)

•• 15,5 15,5 millioenmillioen liter diesel,liter diesel,

•• 104.000 liters 104.000 liters olieolie enen

•• 39 ton 39 ton zandzand wordtwordt verbruiktverbruikt



ERS Groep Functionele Organisatie
Operations & Production 2007

COO 
ERS Group

Operation & Production
Stig Kyster-Hansen

 Planning Manager 
Europe

Marijn Vocke

Safety & Quality Manager 
Europe

Ruud Keijzer

 Fleet Manager
Europe

Marnix Kerkhoff

Supervisor Fleet 
Peter Jansen

Vacancy

Dangerous Cargo 
Advisor/Specialist 0,2

 Harold de Groot

Operating Unit 
The Benelux

Country Manager 
The Benelux

Pieter Hazejager

Operating Unit 
Swiss/Italy

Contracted
SBB Cargo

 Operation Unit
Germany

Country Manager Germany
Dietmar Meier

 Software- & Statistics 
support

Derk Luijt
Thomas Jacobse

Short term Planner
 Dillian Konink

Personal Assistant
Joke vd Ende

Operating Unit 
Czech

Contracted 
CD Cargo

Subcontractors Manager 
Europe

Patrick Baas

Operating Unit 
Poland

Contracted
PKP Cargo

Operating Unit 
Belgium

Contracted
B-Cargo 

Route Manager      
Europe 

Ray van Ginneke

IT
Jan de Bloois

ERS Hungary 
Budapest

Jozsef Vadasz

Staff planning
Maya v.d. Wielen

Operation NL/BE
Production NL/BE
Dispatch NL/BE
Documentation
Terminals NL/BE

Operation
Production
Dispatch
Documentation
Terminals

Operation
Production
Dispatch
Terminals

Operation
Production
Dispatch
Terminals

Operation
Production
Dispatch
Terminals

Operation
Production
Dispatch
Terminals

Safety Manager
Germany

Matthias Beth

Supervisor Product 
Management Europe
Robert Jan v.d. Ruit

Human Resource
Sandra Batenburg



ErvaringenErvaringen met met 

MobiliteitMobiliteit en en VervoerVervoer

•• GoedeGoede handleiding/informatiehandleiding/informatie voorvoor de de 

aanvraagaanvraag van van hethet veiligheidscertificaatveiligheidscertificaat, , 

dezedeze vergemakkelijktvergemakkelijkt hethet procesproces voorvoor de de 

aanvrageraanvrager, , kenniskennis van van hethet vervoervervoer per per 

spoor is spoor is welwel nodignodig

•• Grote Grote bereidheidbereidheid tot tot hethet gevengeven van van 

inspraakinspraak op diverse op diverse aspectenaspecten, , 

doelstellingendoelstellingen e.de.d. . 



ErvaringenErvaringen met met 

MobiliteitMobiliteit en en VervoerVervoer

•• VeelVeel aspectenaspecten zijnzijn uitbesteeduitbesteed aanaan NMBS, NMBS, ditdit lijktlijkt

logischlogisch vanwegevanwege de de ervaringervaring

•• De De objectiviteitobjectiviteit van de van de tete beoordelenbeoordelen aspectenaspecten

staatstaat hierdoorhierdoor onderonder drukdruk en is en is erer feitelijkfeitelijk geengeen

sprakesprake van van onafhankelijkheidonafhankelijkheid

•• NMBS NMBS zalzal veelalveelal de door hen de door hen gehanteerdegehanteerde

principesprincipes aanhoudenaanhouden waardoorwaardoor erer weinigweinig ruimteruimte

is is voorvoor vernieuwingvernieuwing



ErvaringenErvaringen met met 

MobiliteitMobiliteit en en VervoerVervoer

•• ConfronterendConfronterend in in hethet kaderkader van van wetgevingwetgeving, , 
overlegoverleg vindtvindt plaatsplaats nana vaststellingvaststelling van van 
uitgangspuntenuitgangspunten

•• De De inbrenginbreng van NMBS in wetvan NMBS in wet-- en en regelgevingregelgeving
lijktlijkt erg erg grootgroot waardoorwaardoor zakenzaken achterafachteraf
bijgesteldbijgesteld moetenmoeten wordenworden. . DitDit bemoeilijktbemoeilijkt hethet
procesproces..

•• De De wilwil omom allealle partijenpartijen bijbij de de besluitvormingbesluitvorming tete
betrekkenbetrekken is is duidelijkduidelijk aanwezigaanwezig, , somssoms zijnzijn echterechter
al al bepalendebepalende standpuntenstandpunten ingenomeningenomen



ErvaringenErvaringen met met InfrabelInfrabel

•• HetHet instituutinstituut AccountmanagerAccountmanager maaktmaakt de de toegangtoegang
tot tot InfrabelInfrabel gemakkelijkgemakkelijk

•• AccountmanagementAccountmanagement staatstaat open open voorvoor
concurrentieconcurrentie op op hethet spoorspoor

•• GoedeGoede samenwerkingsamenwerking omom tot tot eeneen soepelsoepel
aanvraagaanvraag procesproces tete komenkomen

•• SpoorveiligheidskennisSpoorveiligheidskennis en en 
veiligheidszorgsysteemkennisveiligheidszorgsysteemkennis bevordertbevordert hethet
aanvraagprocesaanvraagproces en is en is feitelijkfeitelijk eeneen noodzaaknoodzaak



ErvaringenErvaringen met met InfrabelInfrabel

•• SSPSSP’’ss en en lengteprofielenlengteprofielen moetenmoeten handmatighandmatig wordenworden
gewijzigdgewijzigd en is en is dusdus vrijvrij arbeidsintensiefarbeidsintensief

•• BTSBTS’’nn, de , de informatieinformatie zouzou in in eeneen leesbareleesbare vormvorm voorvoor de de 
machinist op machinist op trajectniveautrajectniveau geleverdgeleverd moetenmoeten wordenworden

•• De De regelgevingregelgeving is is redelijkredelijk complex en complex en zouzou vereenvoudigdvereenvoudigd
kunnenkunnen en en moetenmoeten wordenworden omom hethet veiligheidsniveauveiligheidsniveau tete
verbeterenverbeteren

•• ErEr is is eeneen start start gemaaktgemaakt omom tete komenkomen tot tot 
vereenvoudigingvereenvoudiging van de van de regelgevingregelgeving

•• VeiligheidsoverlegVeiligheidsoverleg met met InfrabelInfrabel heeftheeft eeneen duidelijkeduidelijke
functiefunctie met met goedegoede inspraakmogelijkhedeninspraakmogelijkheden



ProcesProces leidendleidend tot tot hethet

veiligheidscertificaatveiligheidscertificaat

•• Na Na ongeveerongeveer 2 2 maandenmaanden nana inleveringinlevering van de van de 
dossiers dossiers personeelpersoneel en en materieelmaterieel en en enigeenige
geringegeringe aanpassingenaanpassingen, , zijnzijn de de veiligheidsattestenveiligheidsattesten
door door InfrabelInfrabel verstrektverstrekt..

•• OokOok hethet trajecttraject tot tot hethet verstrekkenverstrekken van van hethet
VeiligheidscertificaatVeiligheidscertificaat verliepverliep voorspoedigvoorspoedig en en hethet
certificaatcertificaat werdwerd nana ongeveerongeveer 2 2 maandenmaanden
verstrektverstrekt

•• HetHet gehelegehele procesproces werdwerd afgerondafgerond in in ongeveerongeveer 4 4 
maandenmaanden



TotstandkomingTotstandkoming KoninklijkeKoninklijke

BesluitenBesluiten

•• Over Over hethet algemeenalgemeen wordenworden vaststaandevaststaande zakenzaken
voorgelegdvoorgelegd aanaan de de spoorwegondernemingenspoorwegondernemingen

•• De De inbrenginbreng van NMBS van NMBS lijktlijkt tamelijktamelijk sterksterk

•• BijstellingBijstelling van van ingenomeningenomen standpuntenstandpunten zijnzijn lastiglastig
tete wijzigenwijzigen

•• HetHet overlegoverleg t.a.vt.a.v. de . de veiligheidsaspectenveiligheidsaspecten is is 
inmiddelsinmiddels welwel op gang op gang gekomengekomen

•• OverlegOverleg met met allealle partijenpartijen voorafvooraf dientdient
gestructureerdgestructureerd tete wordenworden



TotstandkomingTotstandkoming wetwet-- en en 

regelgevingregelgeving

•• De De inbrenginbreng van NMBS is van NMBS is tamelijktamelijk grootgroot en en 

lijktlijkt deelsdeels gebaseerdgebaseerd op de op de oudeoude structuurstructuur

en en organisatievormorganisatievorm van NMBSvan NMBS

•• HetHet betrekkenbetrekken van van allealle

spoorwegondernemingenspoorwegondernemingen is is inmiddelsinmiddels op op 

gang gang gekomengekomen en en dientdient verderverder ontwikkeldontwikkeld

en en doorgevoerddoorgevoerd tete wordenworden



BelemmeringenBelemmeringen voorvoor eeneen vrijevrije

marktwerkingmarktwerking

•• BegeleidingBegeleiding van van startendestartende
spoorwegondernemingenspoorwegondernemingen is is nodignodig door door mobiliteitmobiliteit
en en vervoervervoer

•• HetHet ontbrekenontbreken van van eeneen publiekpubliek verkrijgbaarverkrijgbaar
abonnementabonnement op op eeneen basis basis handboekhandboek voorvoor de de 
machinist, machinist, elkeelke spoorwegondernemingspoorwegonderneming
ontwikkeltontwikkelt nu nu zijnzijn eigeneigen handboekhandboek, , ditdit zouzou nietniet
nodignodig moetenmoeten zijnzijn

•• EisenEisen in de wet in de wet lijkenlijken sterksterk bepaaldbepaald tete zijnzijn door door 
NMBS, NMBS, tete weinigweinig ruimteruimte voorvoor nieuwenieuwe inzichteninzichten



BelemmeringenBelemmeringen voorvoor eeneen vrijevrije

marktwerkingmarktwerking

•• OntbrekenOntbreken van van ‘‘slottijdenslottijden’’ op  op  
emplacementenemplacementen

•• TankplaatsenTankplaatsen nietniet openbaaropenbaar, ad hoc , ad hoc 
oplossingenoplossingen wordenworden gezochtgezocht en en ookook
gehonoreerdgehonoreerd, , structurelestructurele aanpassingaanpassing is is 
noodzakelijknoodzakelijk

•• EenEen notified body notified body voorvoor homologatiehomologatie van van 
nieuwnieuw rollendrollend materieelmaterieel



StellingenStellingen voorvoor hethet debatdebat

•• BetrekBetrek de de spoorwegondernemingenspoorwegondernemingen structureelstructureel
bijbij hethet opstellenopstellen van van conceptenconcepten van van KoninklijkeKoninklijke
BesluitenBesluiten en weten wet-- en en regelgevingregelgeving

•• StelStel hethet (HLT) (HLT) handboekhandboek machinist machinist alsals
basisdocumentbasisdocument beschikbaarbeschikbaar aanaan allealle
spoorwegondernemingenspoorwegondernemingen

•• VereenvoudigVereenvoudig de wetde wet-- en en regelgevingregelgeving

•• SpoorwegveiligheidSpoorwegveiligheid magmag geengeen concurrentieconcurrentie
aspect aspect zijnzijn



StellingenStellingen voorvoor hethet debatdebat

•• VoorzieningenVoorzieningen in de infra in de infra zijnzijn voorvoor allealle
spoorwegondernemingenspoorwegondernemingen beschikbaarbeschikbaar, , zoalszoals
tankplaatsentankplaatsen, , dieseloliedieselolie, , olieolie e.de.d..

•• VoerVoer ‘‘slottijdenslottijden’’ in in voorvoor behandelingbehandeling van van treinentreinen op op 
emplacementenemplacementen

•• VoldoendeVoldoende infracapaciteitinfracapaciteit terter beschikkingbeschikking van van allealle
spoorwegondernemingenspoorwegondernemingen?? ?? 

•• AlleAlle aspectenaspecten de de beoordeeldbeoordeeld moetenmoeten wordenworden in in hethet kaderkader
van van spoorwegveiligheidspoorwegveiligheid, , dienendienen onafhankelijkonafhankelijk tete
geschiedengeschieden en en vanuitvanuit MobiliteitMobiliteit en en VervoerVervoer tete wordenworden
aangestuurdaangestuurd, , transparantietransparantie van van dezedeze onafhankelijkheidonafhankelijkheid is is 
nodignodig
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