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M +31 6 
@Rebelgroup.com

To: @Rebelgroup.com>
Cc: @Rebelgroup.com>;  - DGB
< @minienm.nl>
Subject: RE: werkzaamheden MTR
Morgen ,
Hierbij het format van IenW. Lijkt me goed om daar waar  in gaat op de evaluatie het Rebel
format te gebruiken. Dit omwille van de onafhankelijkheid. Zoals aangegeven is je agenda
voorstel okay. Vijfde bullit kan inderdaad kort, over KPI activiteit stel ik voor dat  even
kort eea. toelicht. Dit omdat er een bijstelling in de aanpak van dit traject heeft plaats gevonden
en hier over nog nader overleg met NS zal plaatsvinden.
Volgens mij sluit hetgeen IenW en NS in het afsprakenkader hebben opgenomen goed aan op
wat wij in het offertetraject hebben uitgevraagd en waar Rebel op heeft geoffreerd. Mochten
daar van jullie kant nog vragen over zijn of onduidelijkheden in naar voren komen, dan hoor ik
dat uiteraard graag.
Wij kijken nog of wij snel informatie van belang voor de evaluatie beschikbaar kunnen maken.
Gros van de info zal evenwel ook publiek zijn (verantwoordingen, kamerbrieven, vervoerplannen
en evaluaties). Kom ik nog op terug.
Laten we maandag om 09.15 afspreken. En dat kan bij Starbucks in het NS kantoor.
Groeten, 

Van:  - DGB 
Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 19:07
Aan: @Rebelgroup.com>
CC: @Rebelgroup.com>
Onderwerp: RE: werkzaamheden MTR
Hi , agenda ziet er goed uit. Reageer morgenochtend inhoudelijk nog even. Heb wel
gelijk vanmiddag Nda doorgestuurd met verzoek aan NS om reactie zodat ondertekening
maandag te realiseren is. Daarnaast spreek ik morgen om 1600 met . Ik schiet morgen
ook alle andere overleggen in, naast die van maandag 11, die we met NS hebben
afgestemd. Daarnaast plan ik nog kennismaking in met  en 
voor kennismaking en bespreking ProRail werkzaamheden. Grt 

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: @Rebelgroup.com>
Datum: dinsdag 05 feb. 2019 5:55 PM
Aan:  - DGB < @minienm.nl>
Kopie: @Rebelgroup.com>
Onderwerp: RE: werkzaamheden MTR
Hoi ,
Prima, bedankt,
Groetjes,

2.

10.2.e
10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e
10.2.e



 

Wijnhaven 23
3011 WH Rotterdam
The Netherlands

T +31 10 

From:  - DGB < @minienm.nl> 
Sent: dinsdag 5 februari 2019 15:31
To: @Rebelgroup.com>
Cc: @Rebelgroup.com>
Subject: RE: werkzaamheden MTR
Hi , ik reageer vanavond op je berichtje. Dank in ieder geval! Hierbij alvast de afspraken die we met NS hebben
gemaakt en in december zijn vastgesteld. Groeten 

Van: @Rebelgroup.com> 
Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 14:51
Aan:  - DGB < @minienm.nl>
CC: @Rebelgroup.com>
Onderwerp: werkzaamheden MTR
Beste ,
Nog bedankt voor ons gesprek gisteren.

 en ik zijn aan de slag gegaan om op basis van onderstaande agenda voorstel het gesprek
met NS van 11 februari verder voor te bereiden:

Intro + voorstel team ( )
Totaalplaatje MTR ( )
Planning MTR op hoofdlijnen ( )
Toelichting pva activiteit evaluatie ( )
Kort aanstippen pva fin balans ( ) + kpi ( )+ actualisatie (IenW) + concessie limburg
(IenW)
Omschrijving gevraagde input NS per periode / activiteit + ontsluiting van deze informatie

)
Integriteit en vertrouwelijkheid (NDA’s (actie )

Kan jij je vinden in deze agenda / heb je aanvullingen? Wij zullen alle onderwerpen
voorbereiden, ik heb een voorstel gedaan wie de toelichting tijdens het gesprek met NS kan
verzorgen. Wil je de presentatie in het format van IenW en of Rebel? We kunnen ook het
algemene stuk in IenW format uitwerken en de inhoudelijke zaken in Rebelformat. Zou je het
IenW format met ons kunnen delen zodat we direct hierin kunnen werken?
We proberen donderdag of vrijdag de uitwerking aan je toe te sturen. Daarnaast leek het ons
goed om voorafgaand aan het gesprek kort bij elkaar te zitten om het stuk even door te lopen.
Zou het mogelijk zijn om maandag om 09:00 in Utrecht bij elkaar te zitten?
Daarnaast, zoals ook gisteren besproken willen we vooral met de financiële balans en de
evaluatie snel van start, is het mogelijk om de NDA van NS alvast te ontvangen (zodat we deze
door legal kunnen laten toetsen) en of onze NDA voor het werken met derden met NS te delen?
Ik vermoed dat NS verlangt om op basis van haar eigen overeenkomst te werken. Dan zou het
misschien haalbaar zijn om de NDA maandag reeds te tekenen zodat we vanaf dan ook
informatie van NS kunnen ontvangen.
Als laatste, zou je het afspraken kader met NS kunnen delen en eventuele rapportages voor de
activiteit evaluatie die jullie beschikbaar hebben?
Alvast bedankt en we zien je in ieder geval maandag,
Met vriendelijke groet,
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@Rebelgroup.com
www.rebelgroup.com

Follow us on LinkedIn
Sign up for our newsletter

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
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Van: @Rebelgroup.com>
Verzonden: donderdag 7 februari 2019 20:22
Aan:  - DGB
CC:
Onderwerp: concept outline slides bijeenkomst NS
Bijlagen: 190206 IenW-NS-Rebel 11 februari.pptx

Beste , 

We hebben een eerste outline voor de presentatie voor komende maandag gemaakt.  
We moeten denk ik even afwegen of we een toelichting van de 7 activiteiten op basis van de globale planning zoals 
afgebeeld op slide 5. Of hiervoor nog aparte slides op te maken.  
Zo niet dan kunnen veel van de tussenliggende slides er uit worden gehaald en kunnen deze mondeling worden 
toegevoegd. 

Wij zullen morgen in ieder geval een overzicht van de benodigde input vanuit NS uitgewerkt in de tijd. Zodat ze 
beeld hebben wat er op ze af gaat komen.  

Ik bel je morgen nog wel even om er door heen te praten, er vanuit gaande dat je dan aan het werk bent, ik heb ook 
nog een paar andere puntjes om te bespreken,  

Groetjes fijne avond, 

  

Wijnhaven 23 
3011 WH Rotterdam 
The Netherlands 

T +31 10  
M +31  

@Rebelgroup.com 
www.rebelgroup.com 

Follow us on LinkedIn 
Sign up for our newsletter 

3.

10.2.e

10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e















































 

Wijnhaven 23
3011 WH Rotterdam
The Netherlands

T +31 
M +31 6 

@Rebelgroup.com
www.rebelgroup.com

Follow us on LinkedIn
Sign up for our newsletter

@rebelgroup.com 06-

@rebelgroup.com 06-

@rebelgroup.com 06-

@rebelgroup.com 06-

Groetjes,

Deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, is uitsluitend bestemd voor (gebruik door) de geadresseerde. De e-mail kan
persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking
van (de inhoud van) deze e-mail (en eventuele bijlagen) aan derden is uitdrukkelijk niet toegestaan. Indien u niet de
bedoelde geadresseerde bent, wordt u vriendelijk verzocht degene die de e-mail verzond hiervan direct op de hoogte te
brengen en de e-mail (en eventuele bijlagen) te vernietigen. 

Informatie vennootschap
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Wijnhaven 23
3011 WH Rotterdam
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T +31 10 275 59 95
M +31 

@Rebelgroup.com
www.rebelgroup.com

Follow us on LinkedIn
Sign up for our newsletter

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
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Acties n.a.v. gesprekken 21 februari en 27 februari

A. Gesprekken Rebel met

dossierhouders

B. Gesprekken Rebel met

NS

C. Gesprekken Rebel met

derden
D. Acties 

Fietsparkeren Aanschaf materieel Consumentenorganisaties Wanneer lag dashboard er?

Toegankelijkheid Planning materieelinzet FMN
Introductie Rebel bij diverse 

dossierhouders (zie kolom A)

Materieel Vervangend vervoer
ProRail capaciteitsverdelers, 

dienstregeling

Wat is bij IenW bekend over 

datauitwisseling (37.2)?

Veiligheid Proces dienstregeling

 (KiM, lid 

begeleidingsgroep) - aanpak 

bespreken - 7 maart, 09-10 

Wordt voortgang toiletten in de 

trein intern bij IenW 

bijgehouden? Hoe?

Grensoverschrijdend 

vervoer

Extreem weer, continue 

verbeterdoel

Klein aantal regio's (over 

proces dienstregeling)

Is periodiek onderzoek (art. 34.1) 

uitgevoerd en bekend bij IenW?

Aanleg projecten / 

infrastructuur

--> zo mogelijk in één 

gesprek met voorafgaande 

ProRail (extreem weer, 

continue verbeterdoel)

Is rapportage (art. 34.5) 

uitgevoerd en bekend bij IenW?

--> kan dit op één dag bij 

IenW, met time slots voor 
--> zo mogelijk telefonisch?

Brief over ORBIT boven water 

halen en aan Rebel sturen

Per wanneer was er een security 

management systeem, en is 

hierover gerapporteerd conform 

Art. 39.1 en Art. 39.2?

Jaarverslag 2018 / jaarrapportage 

grote verstoringen opsturen

13.1.
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Informatie vennootschap
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verschillende wijzen van sturing en sanctionering in kaart te brengen, en daarbij in
ieder geval een systeem van «three strikes binnen vijf jaar» mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ziengs

Groet, 

Van:  - DGB <J @minienw.nl> 
Verzonden: woensdag 20 maart 2019 14:39
Aan:  - BSK < @minienw.nl>
Onderwerp: ACTUALISATIE ONDERWERPEN RA ovs
Hoi ,
In bijgaand overzicht staat onderstaand. Wil jij een actualisatie doen. Dit is tbv dossier AO-
spoor van 4 april.

Als de NS de prestatie-indicatoren voor de HSL-
Zuid voor de derde keer op rij niet haalt, zal het
vervoer op de HSL-Zuid opnieuw worden
aanbesteed.

NS (en ProRail) hebben na 2017 ook in 2018 alle HSL-
kpi’s gehaald waarmee de teller (nog steeds) op 0
staat. In het VAO Spoor van 20 februari 2018
(Vergaderjaar 2017-2018
Vergaderingnummer 54) is een motie (Ziengs)
overgenomen waarin wordt verzocht om ten behoeve
van de besluitvorming over volgende concessies
verschillende wijzen van sturing en sanctionering in
kaart te brengen, en daarbij in ieder geval een systeem
van "three strikes binnen vijf jaar" mee te nemen. Dit
onderwerp zal worden meegenomen in de
besluitvorming over volgende concessies.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directoraat-Generaal Mobiliteit
Directie Openbaar Vervoer en Spoor
Postbus 20901 | 2500 EX |Den Haag
........................................................................
T + 31 (0)6 
E @minienm.nl
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M +31 6 
@Rebelgroup.com

Onderwerp: RE: doorspreken NDA NS - Rebel
Beste ,
Bedankt voor je bericht. Goed om te horen dat er met IenW overeenstemming is over de scoping
van vertrouwelijke informatie.
Maar daarnaast zijn er, zoals ook verwoord in opmerkingen op de nda die ik per mail aan jullie
heb verstuurd op donderdag 14 maart, 

waarop ik nog geen reactie heb ontvangen. Wat betreft het punt van 1 NDA, is
onze insteek hier expliciet een splitsing te maken tussen de informatie die door Rebel versus
Goudappel wordt ontvangen en daarmee ook dat de aansprakelijkheid tussen beide partijen
wordt gesplitst, wat in de laatste versie die ik gezien heb niet als zodanig is opgenomen.
In onze ogen is het, het meest efficiënt om met elkaar om tafel te zitten om in gesprek direct tot
een oplossing te komen.
Zoals aangegeven zou dit morgen van 09:00 – 10:00 of anders donderdag van 08:00-09:00
kunnen, het is daarbij geen probleem voor ons om richting Utrecht te reizen,
Groetjes,

From: @ns.nl> 
Sent: dinsdag 26 maart 2019 16:13
To: @Rebelgroup.com>
Cc: @ns.nl>
Subject: RE: doorspreken NDA NS - Rebel
Hoi ,
Dank voor je bericht. Ik probeerde je al even te bellen, maar krijg je niet te pakken. Jullie zijn
uiteraard van harte welkom om langs te komen, maar wij zouden graag van tevoren weten wat
precies het bespreekpunt is. Ik heb vorige week meermaals met  contact gehad
(na gesprekken die  ook met  en  heeft gevoerd). Daarin hebben wij een voorstel
gedaan waardoor we aan jullie wens van 1 NDA tegemoet komen. Ik had het idee na de mail van

 dat we er op dat punt uit waren. Voor wat betreft de vraag die nog openstaat over de
boete, schatten wij in dat we daar telefonisch uit moeten komen. Dat scheelt wellicht een
afspraak waarvoor jullie apart naar Utrecht moeten afreizen?
Groet, 

 

T 06 – NS | Stakeholder- & Concessiemanagement
Laan van Puntenburg 100
Postbus 2025, 3500 HA Utrecht

Van: @Rebelgroup.com] 
Verzonden: dinsdag 26 maart 2019 12:47
Aan: @ns.nl>
Onderwerp: doorspreken NDA NS - Rebel
Beste ,
Om de nog openstaande punten op de NDA door te spreken en te komen tot een akkoord lijkt
het me handig gezamenlijk om tafel te zitten.
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Wijnhaven 23
3011 WH Rotterdam
The Netherlands

T +31 10 
M +31 6

@Rebelgroup.com
www.rebelgroup.com

Follow us on LinkedIn
Sign up for our newsletter

Ik zou mijn directeur graag meenemen zodat er in gesprek ook direct toezeggingen gedaan
kunnen worden.
Wij zouden de volgende mogelijkheden hebben:
Vandaag: 15:00 – 16:00 (in utrecht)
Woensdag 26-3: 09:00 – 10:00 (in utrecht)
Donderdag 27-3: 8:00 – 09:00 (in utrecht)
Waarbij we de voorkeur hebben voor vandaag of donderdag. Zou je zsm kunnen laten weten
welk tijdstip voor jullie de voorkeur heeft?
Alvast bedankt,
Groetjes,

Deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, is uitsluitend bestemd voor (gebruik door) de geadresseerde. De e-mail kan
persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking
van (de inhoud van) deze e-mail (en eventuele bijlagen) aan derden is uitdrukkelijk niet toegestaan. Indien u niet de
bedoelde geadresseerde bent, wordt u vriendelijk verzocht degene die de e-mail verzond hiervan direct op de hoogte te
brengen en de e-mail (en eventuele bijlagen) te vernietigen. 

Informatie vennootschap

Deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, is uitsluitend bestemd voor (gebruik door) de geadresseerde. De e-mail kan
persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking
van (de inhoud van) deze e-mail (en eventuele bijlagen) aan derden is uitdrukkelijk niet toegestaan. Indien u niet de
bedoelde geadresseerde bent, wordt u vriendelijk verzocht degene die de e-mail verzond hiervan direct op de hoogte te
brengen en de e-mail (en eventuele bijlagen) te vernietigen. 

Informatie vennootschap
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Zelfde inhoud als 22





bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
> This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.
>
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Wijnhaven 23
3011 WH Rotterdam
The Netherlands

T +31 10 
M +31 6 

@Rebelgroup.com
www.rebelgroup.com

We zouden graag vast afspraken maken voor de volgende interviews:
Voorlopige beeld bereiken LTSA-doelen toetsen (tweede week maart, dinsdag of
donderdag);
Werking sturing: specifiek ingaan op de KPI’s (tweede week maart, voorkeur donderdag)
Werking sturing algemeen (derde week maart, voorkeur dinsdag);

We leggen de volgende afspraken later vast, allen voorzien voor de tweede helft van maart:
Resultaten programma’s;
Interview betrokkenen IGA;
Interview betrokkenen IPB;
Interview betrokkenen Dordrecht/Breda;
Werking sturing: specifiek gelijkgerichtheid, met Prorail (via IenW benaderen we
concessie-team van ProRail);
Specifieke vragen t.a.v. de concessie-eisen in met name hoofdstuk 7.

Vriendelijke groet,
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@Rebelgroup.com
www.rebelgroup.com

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.

26.

 







1

Van: @Rebelgroup.com>
Verzonden: maandag 1 april 2019 16:28
Aan:  - DGB;  - DGB
CC:
Onderwerp: concept uitnodiging DO's 
Bijlagen: 190401 Uitnodiging DOs.docx

Dag , , 

Maar even naar jullie beiden met het verzoek mee te lezen op de uitnodiging voor de DO’s. Ik wil immers geen info 
zonder afstemming naar buiten brengen die nieuw is, danwel nog niet vast ligt (bijv. t.a.v. consultatie). 

Bij jullie akkoord of opmerkingen regel ik het verder met . 

 

  

Wijnhaven 23 
3011 WH Rotterdam 
The Netherlands 

T +31 10  
M +31 6  

@Rebelgroup.com
www.rebelgroup.com 
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Programmasturing 
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1. Introductie .....................................................................................................................2 
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30.1.



1. Introductie 
 

Bij de totstandkoming van beide concessies is er naast de sturing via prestatie-indicatoren gekozen 
voor de introductie van sturing op verbeterprogramma’s. Reden hiervoor was dat niet alle 
resultaten via prestatie-indicatoren te verantwoorden zijn en er behoefte bestond om de ambitie 
van ‘voortdurende verbetering’ van de prestaties op een dynamische manier vast te leggen.  

In de sturingsrelatie tussen IenM en NS of ProRail zijn naast programmasturing binnen en buiten 
de concessie verschillende sturingsinstrumenten beschikbaar. Daarbij kan gedacht worden aan 
vereisten in de wet- en regelgeving, subsidieverlening en opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie, 
sturing via de aandeelhoudersrelatie, prestatiesturing, sturing via de overige 
concessieverplichtingen in de artikelen of (bestuurlijk) aanspreken. IenM zal de keuze voor het 
sturingsinstrument een duidelijke motivatie voorzien. Waarbij voor programmasturing wordt 
gekozen indien andere instrumenten onvoldoende waarborg of eerder resultaat bieden.  

Programmasturing kent als belangrijk voordeel dat er afspraken worden gemaakt waarbij de 
flexibiliteit in de operatie en het lerend karakter van verbetertrajecten worden behouden. Een 
artikel in de concessie zou in veel gevallen geen oplossing kunnen bieden of zou afspraken te veel 
in beton gieten. Voor IenM als concessieverlener geeft het instrument van programmasturing de 
mogelijkheid om voor aanvang over de wijze van aanpak mee te denken en op de concrete 
resultaten, die niet in de prestatie-indicatoren naar voren komen, te kunnen toetsen. Voor ProRail 
en NS als concessiehouders blijft voorop staan dat de uitvoering van de programma’s hun 
verantwoordelijkheid blijft. De verbeterprogramma’s sluiten in veel gevallen goed aan bij de 
operationele praktijk bij NS en ProRail, waarin het werken in een programmastructuur om ergens 
tijdelijk extra aandacht aan te schenken vaker wordt toegepast.1    

Na bijna 2 jaar te hebben gewerkt met de huidige concessiesturing willen we het instrument van 
programmasturing op basis van de opgedane ervaringen nader uitwerken en de lijst van in de 
concessies opgenomen verbeterprogramma’s tegen het licht houden. Daarbij blijven de bepalingen 
zoals in de concessies voor programmasturing benoemd leidend. De werkwijze kan wel dienen om 
zowel richting de bestaande als voor toekomstige verbeterprogramma’s tot een scherpere analyse 
te komen over de vraag of programmasturing het meest geëigende instrument voor sturing is en 
hoe het bijdraagt aan de verbetering van de resultaten.  

De concessies schrijven hierover: 

Vervoerconcessie:  

Teneinde daar waar nodig extra te kunnen sturen op prestatieverbetering is in dit artikel de 
bevoegdheid opgenomen om NS te verzoeken programma’s uit te voeren. Het gaat dan 
bijvoorbeeld over de situatie waarin prestatie-indicatoren herhaaldelijk onder de afgesproken 
bodemwaarden blijven of een situatie waarin een substantieel deel van de reizigers herhaaldelijk 
wordt geconfronteerd met onevenredig lagere prestaties.  
Op het moment van verlening van deze concessie is reeds een bijlage opgenomen met de 
programma’s waar NS ten behoeve van de doelen van de Lange Termijn Spooragenda en de 
prestatieverbetering invulling aan geeft. Dit doet zij waar relevant met betrokken partijen. 
De concessieverlener kan NS in de beleidsprioriteitenbrief verzoeken om additionele programma’s. 
In spoedeisende gevallen kan de concessieverlener NS ook tussentijds verzoeken een programma 
op te stellen en voert NS het programma vooruitlopend op het vervoerplan uit. Ook wanneer 
vooruitlopend op de beleidsprioriteitenbrief om een programma wordt verzocht, geldt zo nodig de 
procedure van onderzoek en overleg, zoals opgenomen in artikel 15, negende tot en met elfde lid. 
In beide gevallen omschrijft de concessieverlener duidelijk wat van NS wordt verwacht. Hierop 
schrijft NS een helder plan van aanpak, met activiteiten en doelstellingen. NS vangt eerst aan met 
de uitvoering van een programma na het verkrijgen van goedkeuring door de concessieverlener. 

                                                             
1 Dit betekent niet dat alle programma’s bij NS of ProRail onder de concessiesturing worden geplaatst, maar 
borgt wel dat de verbeterprogramma’s onder de concessiesturing in lijn zijn met de operationele praktijk. 
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Beheerconcessie:  

 
De concessieverlener stelt met de sturing de realisatie van de doelen van de Lange Termijn 
Spooragenda centraal. De concessie richt zich primair op de door ProRail te leveren prestaties. De 
concessie bevat een set (verbeter)programma’s en maatregelen die zijn gericht op 
prestatieverbetering, en de realisatie van de doelen van de Lange Termijn Spooragenda. Door 
middel van programmasturing kan expliciet gestuurd worden op het oplossen van concrete 
problemen in het spoorsysteem. De programma’s en maatregelen zijn onderdeel van de jaarlijkse 
cyclus, waardoor jaarlijks in het beheerplan concreet wordt gemaakt tot welke stappen en 
resultaten ProRail zich verbindt.  
Voor een aantal programma’s is een intensieve samenwerking met andere partijen noodzakelijk. 
In het jaarlijkse beheerplan geeft ProRail aan op welke wijze invulling is gegeven aan deze 
samenwerking en aan de bijbehorende verantwoordelijkheidsverdeling. Zolang de prestaties van 
ProRail niet achterblijven, richt de sturing van de concessieverlener zich niet op de manier waarop 
ProRail deze prestaties bereikt, met uitzondering van de bovengenoemde programma’s en 
maatregelen. Indien de prestaties van ProRail achterblijven of indien er een acute noodzaak is, 
kan de concessieverlener bepalen dat ProRail, binnen redelijke (financiële) kaders, een aanvullend 
verbeterprogramma moet uitvoeren. ProRail stelt voor een gevraagd programma het plan van 
aanpak op en legt deze aan de concessieverlener voor ter goedkeuring. 
 
 

Een belangrijk verschil tussen wijze waarop programmasturing in de vervoerconcessie en 
beheerconcessie is opgenomen is de reden waarom voor het instellen van een verbeterprogramma 
wordt gekozen. In de vervoerconcessie wordt het instellen van een verbeterprogramma vooral 
gekoppeld aan onderpresteren.2 In de beheerconcessie is de reden van het instellen van een 
verbeterprogramma breder gedefinieerd. Er kan ook voor een verbeterprogramma worden gekozen 
om een gewenste prestatieverbetering te realiseren, zonder dat daarbij sprake is van 
onderprestatie. Daarmee kan bijvoorbeeld worden toegewerkt naar het niveau van prestaties dat 
bij de streefwaarden past.  

De keuze om een verbeterprogramma onder de concessiesturing te brengen, zorgt voor een 
duidelijke rolverdeling tussen de concessieverlener (IenM) en de concessiehouder (NS of ProRail). 
Bij de totstandkoming van een verbeterprogramma en het opstellen van een plan van aanpak in 
gezamenlijkheid moeten gebeuren. Na het vaststellen van het plan van aanpak komt de uitvoering 
bij NS en/of ProRail te liggen. IenM staat in de rol van ‘toezichthouder op de concessie’ meer op 
afstand. Voor de werking van de programmasturing is rolvastheid nodig en door alle partijen 
gewenst. Ook met programmasturing dient IenM zich immers niet te mengen in de dagelijkse 
operatie, deze verantwoordelijkheid blijft bij NS en ProRail. Daarnaast is het voor de eventuele 
toepassing van handhaving van belang dat IenM op iets grotere afstand staat. In de werkwijze is 
dit verder uitgewerkt en zijn – om verwarring te voorkomen – de rollen vaak scherp neergezet.  

  

                                                             
2 De enige uitzondering hierop kan zijn dat een noodzakelijk verbeterprogramma volgt uit een uit een audit, 
benchmark of evaluatie, zoals genoemd in art.18 l id2 onder c. Het hoeft hierbij niet per se te gaan om een 
onderprestatie. 

30.1.



2. Werkwijze bij programmasturing  
Dit hoofdstuk bevat een voorstel voor de uitgangspunten voor programmasturing. Daarbij zijn de 
bepalingen in de concessies het uitgangspunt en is dit verder geoperationaliseerd en soms ook 
voorzien van een nadere interpretatie van de concessies.  

De term ‘programma’ kan verwarrend werken, omdat deze term veel gebruikt wordt in elk van 
onze organisaties en voor iedereen een andere connotatie met zich meebrengt. Daarom wordt in 
de werkwijze gesproken over een ‘verbeterprogramma’. Dit sluit meer aan bij het doel dat wordt 
beoogd met programmasturing: gedurende een afgebakende periode een verbetering 
bewerkstelligen.  

Doel is om deze werkwijze via aanpassing van de beheerprotocollen onderdeel uit te laten maken 
van de samenwerkingsafspraken op grond van art.22 Vervoerconcessie voor het hoofdrailnet 2015-
2025 (hierna: Vervoerconcessie) en art.23 Beheerconcessie 2015-2025 (hierna: Beheerconcessie). 

 

2.1 Aankondiging van een verbeterprogramma 
- Een verbeterprogramma is gericht op het tot stand brengen van een verbetering in de 

prestaties die met de concessiehouder zijn overeengekomen. Een verbeterprogramma is 
per definitie tijdelijk.  

- Conform art. 18 van de Vervoerconcessie kan de concessieverlener een 
verbeterprogramma opdragen indien: 

o de realisatie van de prestatie-indicatoren herhaaldelijk onder de afgesproken 
bodemwaarden blijven; 

o een substantieel deel van de reizigers herhaaldelijk wordt geconfronteerd met 
onevenredig lagere prestaties; 

o uit een audit, benchmark of evaluatie zoals bedoeld in de concessie, een 
noodzakelijk programma volgt; 

o zich een acute noodsituatie voordoet. 
- In de Beheerconcessie is over het instellen en uitvoeren een verbeterprogramma in art. 20 

vastgelegd dat dit meeloopt in en onderdeel uitmaakt van de jaarlijkse cyclus en 
verantwoording. Hiervan kan worden afgeweken als een situatie geen uitstel duldt. In de 
beheerconcessie is de reden van het instellen van een verbeterprogramma breder 
gedefinieerd. Er kan ook voor een verbeterprogramma worden gekozen om een gewenste 
prestatieverbetering te realiseren, zonder dat daarbij sprake is van onderprestatie. In de 
beheerconcessie is vastgelegd dat een verbeterprogramma in gezamenlijkheid tot stand 
komt en IenM hier uiteindelijke goedkeuring op geeft.   

- In praktijk zal om tot een succesvol verbeterprogramma te komen in de eerste fase van 
een programma altijd sprake moeten zijn van samenwerking tussen concessiehouder en 
concessieverlener. Onder 2.2 (start van een programma is dit nader uitgewerkt).  

- Met uitzondering van een acute noodsituatie of een situatie die geen uitstel duldt kan het 
(mogelijk) opleggen van een verbeterprogramma al langer van tevoren worden voorzien. 
Dit vraagt van de concessieverlener om duidelijk te zijn over de genoemde gronden en 
voorgeschiedenis om een programma in te stellen.  

- De concessieverlener zal, zowel in de afgesproken overlegstructuur, als in de formele 
berichtgeving over de prestaties en concessieverplichtingen ten minste een keer 
aankondigen dat de prestaties toerekenbaar onder de maat zijn.   

- Wanneer een programma wordt opgelegd als gevolg van een audit, benchmark of evaluatie 
volgend uit de concessie, is de concessiehouder op de hoogte van de totstandkoming van 
deze producten, waardoor het opleggen van een programma niet als een verrassing kan 
komen voor de concessiehouder. De audit, benchmark of evaluatie moet duidelijke 
aanleiding geven voor een noodzaak van een programma en de beoogde verbetering moet 
binnen de verantwoordelijkheid van de concessiehouder vallen.  
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- In het geval van een acute noodsituatie of een situatie die geen uitstel duldt zal niet altijd 
sprake zijn van eerdere aankondiging. Daarom zal de concessieverlener inzichtelijk moeten 
maken dat hier sprake van is. Daarbij kan o.a. gedacht worden aan situaties waarbij de 
veiligheid en het maatschappelijk belang in het geding zijn. 

- De concessieverlener maakt het gewenste doel van het programma kenbaar. Daarbij 
vermeldt zij de termijn waarbinnen uitvoering gewenst is en welke partijen bij de 
uitvoering moeten worden betrokken. De concessieverlener doet dit in de jaarlijkse 
beleidsprioriteitenbrief, tenzij dit vanwege een spoedeisend karakter eerder nodig is. Over 
de beleidsprioriteitenbrief vindt binnen de jaarlijkse cyclus overleg plaats zoals in de 
beheerprotocollen beschreven.  

 

2.2 Start van een verbeterprogramma 
- Nadat een verbeterprogramma door de concessieverlener in de beleidsprioriteitenbrief is 

aangekondigd, beschrijft de concessiehouder in een plan van aanpak eenduidig de 
doelstelling van het verbeterprogramma, de te verrichten activiteiten, de 
(tussen)resultaten, de mijlpalen en de planning. Hieruit moet duidelijk blijken of dit een 
resultaatsverplichting of een inspanningsverplichting is. Waar relevant geeft zij aan hoe de 
verantwoordelijkheden en de gemaakte afspraken over de samenwerking met de 
infrastructuurbeheerder en/of vervoerders vorm wordt gegeven. De concessieverlener kan 
een bemiddelende rol vervullen wanneer de wijze waarop dit vorm krijgt niet voor alle 
partijen evident is.  

- In aanvulling op de voorwaarden uit de concessie wordt in het plan van aanpak ook een 
beschrijving van de governance, de wijze van rapportage en een evaluatiebepaling 
opgenomen. 

- Bij het opstellen van een plan van aanpak is samenwerking tussen de concessieverlener en 
concessiehouder noodzakelijk om te komen tot een goede doorvertaling van de 
doelstellingen naar een concrete aanpak, wederzijdse betrokkenheid en inzet en reële 
verwachtingen en afspraken.3 Zeker bij verbeterprogramma’s met een sterker lerend 
karakter, waarbij niet alle maatregelen meerjarig te plannen zijn, is het van belang 
duidelijk te zijn over welke verplichtingen bij de start al moeten worden nageleefd en welke 
normen in de loop van tijd via de beheer- en vervoerplannen nog nader moeten worden 
ingevuld.  Het is een proces van jaarlijks concretiseren, zodat de na te leven verplichtingen 
voor iedereen uiteindelijk helder zichtbaar zijn vastgelegd in de beheer- en vervoerplannen. 
Over het plan van aanpak (en daarmee over de invulling van het verbeterprogramma) 
vindt overleg plaats met de concessieverlener.  

- Indien onenigheid bestaat wordt dit via de in het beheerprotocollen overeengekomen 
escalatieladder en overlegstructuur beslecht. 

- Het plan van aanpak (of de managementsamenvatting daarvan) wordt in reguliere situaties 
bijgesloten bij het vervoerplan of het beheerplan, tenzij dit vanwege het spoedeisende 
karakter niet mogelijk is. De verkorte vorm bestaat uit een omschrijving van het 
verbeterprogramma (doelstelling, activiteiten en resultaten) en de belangrijkste 
verplichtingen en bijbehorende mijlpalen. Bij de acties en mijlpalen in het plan van aanpak 
en later via de jaarlijkse beheer- en vervoerplannen wordt duidelijk gemarkeerd of het gaat 
om afrekenbare normen. 

- Conform de concessie stemt de concessieverlener in met het plan van aanpak (en daarmee 
met het verbeterprogramma) alvorens formeel met het verbeterprogramma wordt gestart. 
In de regel zal deze instemming verlopen via de instemming met het vervoerplan of het 
beheerplan, waar (de ’managementsamenvatting’) van het plan van aanpak in is 
opgenomen en in wordt verwezen naar de volledige versie van het plan van aanpak. In 
gevallen van grotere spoed zal dit los daarvan schriftelijk gebeuren.  

                                                             
3 Dit staat in de beide concessies net iets anders verwoord. De vervoerconcessie spreekt over het 
“programma”, de beheerconcessie over het “plan van aanpak”. De strekking is naar onze mening hetzelfde: 
I&M moet instemmen. Dat kan o.i. alleen met een uitgewerkt plan, dus een plan van aanpak. 
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2.3 Governance 
- Concessieverlener en concessiehouder(s) en eventuele andere betrokken partijen hebben 

elk hun eigen rol binnen een verbeterprogramma. De concessieverlener is formeel 
toezichthouder op het programma en staat daarmee op afstand van de uitvoering. Aan het 
begin van het programma bestaat afstemming over de wijze waarop een programma wordt 
vormgegeven (via het plan van aanpak), maar in de fases daarna is de uitvoering aan de 
concessiehouder(s). De concessieverlener stuurt dus niet mee, maar wordt wel op de 
hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen. Indien er een stuurgroep is kan de 
concessieverlener hier hooguit als toehoorder aan deelnemen.4  

- In het plan van aanpak wordt duidelijk vastgelegd hoe de governance in dat specifieke 
verbeterprogramma werkt en welk gremium of welke personen mandaat (in termen van 
scope, geld en planning) krijgen voor de uitvoering van het verbeterprogramma. 

- Wanneer een concessiehouder – al dan niet na eerste contact met de concessieverlener – 
constateert dat wordt afgeweken van het plan van aanpak of de geconcretiseerde norm in 
het beheerplan of vervoerplan, kan escalatie plaatsvinden via de in de beheerprotocollen 
overeengekomen escalatieladder en overlegstructuur. 

- Verbeterprogramma’s kunnen afhankelijk van de complexiteit en specifieke kenmerken 
verschillen in hun verdere governance.  

 

2.4 Planvorming, rapportage en verantwoording 
- Elk verbeterprogramma geeft ten behoeve van de planvorming jaarlijks in het beheerplan 

en/of vervoerplan aan wat de planning, te behalen mijlpalen en te behalen resultaten 
(resultaatsverplichting of inspanningsverplichting) zijn. Daarbij wordt vooruit gekeken naar 
de komende 4 jaren en wordt aangesloten bij de rapportageformats zoals die door ProRail, 
NS en IenM gezamenlijk worden vastgesteld.  

- In de (half)jaarrapportage wordt door elk verbeterprogramma over de mijlpalen en 
resultaten gerapporteerd, met daarbij eventueel de reden van wijziging of vertraging. 

- In de stuurgroep van elk programma wordt de voortgang in zijn algemeenheid besproken.  
- Daarnaast kent een programma vaak een eigen dynamiek waarbij rapportageverplichtingen 

ook kunnen voortkomen uit informatieplicht aan de Tweede Kamer, grote projectenstatus, 
subsidieverlening of afspraken in de stuurgroep. 

- De inbreng bij de voornoemde momenten van planvorming en rapportage 
(vervoerplan/beheerplan en (half)jaarrapportages) zijn mede van belang bij de vorming 
van het feitenmateriaal dat meeweegt bij de beoordeling om hierop (of op de eventuele 
bovenliggende norm uit de concessie) bij gebrek aan voortgang in het verbeterprogramma 
te handhaven.  

- Indien vertraging of wijziging van de in het beheerplan of vervoerplan gestelde planning, te 
behalen mijlpalen en resultaten zich voordoet wordt dit schriftelijk aan de 
concessieverlener kenbaar gemaakt en zo nodig nader besproken. Bij de toelichting worden 
de overwegingen en alternatieven toegelicht, zodat deze kunnen worden gewogen. De 
concessieverlener laat vervolgens weten of met de afwijking kan worden ingestemd of niet.  

- De concessieverlener kan bij een aantoonbare en verwijtbare afwijking overgaan tot 
handhaving door middel van een last onder dwangsom. Hiervoor stuurt de 
concessieverlener een voornemen aan de concessiehouder(s) waarop zij hun zienswijze 
kunnen geven. Vervolgens kan een last onder dwangsom door de concessieverlener worden 
opgelegd. In het voornemen en het uiteindelijke besluit is ten minste opgenomen: 

o Beschrijving van het feit waarop de last is gebaseerd en alsnog dient te worden 
uitgevoerd. 

o Een onderbouwing van de verwijtbaarheid van de afwijking.  

                                                             
4 Bij bestaande programma’s kan een bestaand overleg waarin deze partijen vertegenwoordigd zijn fungeren 
als een stuurgroep. Het is niet de bedoelding dat hiervoor een nieuw overleg wordt opgericht.  
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o Lengte van de verbeterperiode en hoogte van de dwangsom. 
- Na afronding van de verplichting of na afloop van de verbeterperiode volgt een besluit van 

de concessieverlener waarin de hoogte van de totale dwangsom is opgenomen. 
 

2.5 Wijziging of actualisatie van een verbeterprogramma 
- In geval van een wijziging van het programma zal ook het plan van aanpak moeten worden 

aangepast. In geval van actualisatie is dat niet nodig. 
- Onder een wijziging van een verbeterprogramma wordt verstaan dat de scope van een 

verbeterprogramma wijzigt. Onder een actualisatie van een verbeterprogramma wordt 
verstaan dat de planning, mijlpalen en/of te behalen resultaten worden gewijzigd binnen de 
bestaande scope van het verbeterprogramma.  

- Een wijziging of actualisatie van een verbeterprogramma kan geschieden om de volgende 
redenen: 

o De ontwikkelingen buiten het verbeterprogramma nopen hiertoe, en/of; 
o Dit is nodig om het verbeterprogramma in lijn te brengen met de staande praktijk 

(interne ontwikkeling) en/of; 
o De concessieverlener is van opvatting dat een wijziging of actualisatie noodzakelijk 

is om de in de concessie afgesproken prestaties ( bodem- of streefwaarden) te 
behalen, concessieverplichtingen na te komen, of nadere invulling te geven aan de 
eerder gestelde beleidsprioriteiten of verbeteropgave.  

De concessieverlener kondigt dit in de beleidsprioriteitenbrief aan, tenzij het spoedeisende 
karakter hier geen ruimte voor biedt, en voorziet dit van een onderbouwing. 

- In alle gevallen wordt de wijziging of actualisatie vooraf besproken tussen 
concessieverlener en concessiehouder(s).  

- In gezamenlijkheid wordt in geval van veranderingen in  het verbeterprogramma 
beoordeeld of dit binnen of buiten de scope valt (aard, reikwijdte, geld of planning van 
programma blijft gelijk) en daarmee of het een wijziging betreft waardoor aanpassing van 
het plan van aanpak nodig is of een actualisatie volstaat.  

- Een wijziging via een aangepast plan van aanpak wordt opnieuw al dan niet in de vorm van 
een managementsamenvatting gehecht aan het eerstvolgende beheer- of vervoerplan. 

- Een actualisatie wordt door de concessieverlener aangekondigd in de 
beleidsprioriteitenbrief en voorzien van een onderbouwing.  

 

2.6 Evaluatie & afronding 
- Indien naar oordeel van de concessiehouder(s) en concessieverlener de doelstellingen en 

maatregelen uit het verbeterprogramma binnen afzienbare tijd kunnen worden afgerond en 
behaald, kan gezamenlijk worden besloten tot een (eind)evaluatie. 

- In de evaluatie staat het behalen van de doelstelling van het programma centraal.  
- De evaluatie dient ten minste informatie op te leveren over: 

o Doelbereik; 
o Efficiency en effectiviteit van de genomen maatregelen; 
o Lessen uit het programma en wijze waarop die worden geborgd in het reguliere 

proces; 
o Aanbevelingen voor het vervolg. 

- Aan de hand van de evaluatie wordt in gezamenlijkheid gekomen tot een advies over 
afronding van het programma. Uiteindelijk besluit de staatssecretaris, als 
concessieverlener, over afronding.  

- Over de afronding van het programma wordt aan de Tweede Kamer gerapporteerd. De 
evaluatie zal hierbij worden meegezonden en dus openbaar worden (behalve de evaluatie 
over de hoogte van de concessievergoeding ogv art. 27 lid 4 Vervoerconcessie). 
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Bijlage 1 Overzicht sturingsarrangement binnen de concessies 

 

 

Figuur 1. Sturingsarrangement vervoerconcessie 
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activiteiten, de (tussen)resultaten, de mijlpalen en de planning. Waar relevant geeft zij aan hoe de 
verantwoordelijkheden en de gemaakte afspraken over de samenwerking met de 
infrastructuurbeheerder en andere vervoerders vorm wordt gegeven. 
5. NS neemt de in het vierde lid bedoelde aanpak op in het vervoerplan, tenzij dit vanwege het 
spoedeisende karakter niet kan. Indien een programma vanwege een spoedeisend karakter geen 
uitstel duldt, voert NS dit vooruitlopend op het nieuwe vervoerplan uit. 
6. Indien NS (onderdelen) van een programma niet of niet volledig overneemt of daarvan afwijkt, 
maakt NS dit schriftelijk en gemotiveerd kenbaar aan de concessieverlener en zijn het negende tot 
en met elfde lid van artikel 15 van overeenkomstige toepassing. 
7. NS vraagt de concessieverlener goedkeuring voor het programma. NS vangt aan met het 
programma eerst nadat goedkeuring is verkregen. 
8. De concessieverlener kan het separaat vastleggen van specifieke afspraken over programma’s, 
bedoeld in het tweede lid, tussen de daarbij betrokken of te betrekken partijen initiëren. 
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4. Indien een programma of maatregel naar het oordeel van de concessieverlener, geen uitstel 
duldt, voert ProRail dit programma of deze maatregel vooruitlopend op het nieuwe beheerplan uit, 
onverminderd het gestelde in het tweede en derde lid. Indien ProRail (onderdelen van) het nieuwe 
programma niet overneemt of daarvan afwijkt, maakt ProRail dit schriftelijk en gemotiveerd 
kenbaar aan de concessieverlener. 
5. Indien er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid met derden, als bedoeld in artikel 4, 
derde lid, ten aanzien van in het eerste lid bedoelde maatregelen en programma’s, geeft ProRail in 
het beheerplan aan welke verantwoordelijkheden zij heeft in de maatregel of het programma en 
geeft zij informatie over de afspraken die met andere partijen zijn of worden gemaakt om 
gezamenlijk tot realisatie van het programma of de maatregel te komen. Mocht ProRail ten aanzien 
van in het eerste lid bedoelde maatregelen en programma’s niet tot afspraken komen met andere 
partijen, dan kan ProRail escaleren via de landsdelige en landelijke OV en Spoortafels, of deze 
omstandigheid in het beheerplan opnemen, zodanig dat de concessieverlener daar in het 
vervolgtraject op een gepaste wijze mee kan omgaan. 
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