
Deel twee van de uitverkoopserie de overheden geld, terwijl de 
opbrengsten naar private onder
nemers gaan. 

Privatisering 
holt openbaar 

• Materieel 
Liberalisering leidt vaak tot uit
stel van investeringen in nieuw 
materieel. Uitstel wordt in de 
hand gewerkt door de duur van . 
de concessies, die korter is dan 
de levensduur van de vervoer
middelen. Bedrijven geven 
bovendien vaak prio_riteit aan 
het winnen van nieuwe conces
sies, om hun marktaandeel te 
vergroten. 

• vervoer utt • Personeel 

De uitverkoop van het open
baar vervoer legt uit hoe groot 
het publiek rendement is van 
goed functionerend openbaar 
vervoer, en rekent vervolgens 
genadeloos af met de in gang 
gezette verzelfstandiging en 
privatisering. De NS krijgt 
ruime aandacht, waarbij over
tuigend de link gelegd wordt 
tussen de keuze voor financieel 
rendement en de sterk ver
slechterde veiligheid en dienst
verlening. 
'Ook is er bezuinigd op onder
houd en zelfs op reserve
onderdelen. Dit komt mede 
door de uitbesteding van het 
onderhoud. NS-Materieel 
(sinds 1999 NedTrain) krijgt 
steeds meer orders van buiten 
de NS, wat leidt tot vertragin
gen in de afhandeling in Neder
land. Het gevolg is dat treinen 

'Op zoek naar het verband tussen de neo
liberale verveerspolitiek en het bericht van 
de stationsomroeper dat vanwege logistieke 
redenen de trein vandaag helaas niet zal 
rijden .. .', zo geeft Jan Marijnissen in het 
voorwoord weer waar De uitverkoop van 
het openbaar vervoer over gaat. Het boekje 
is het tweede deel van een serie die het 
Wetenschappelijk Bureau van de SP schrijft 
over de gevolgen van de paarse privatise
ringen. Eerder verscheen al De uitverkoop 
van de energie. De auteurs zijn 
Ronald van Raak en Nico Schouten. 

vaker uitvallen of onderweg 
worden stilgezet. Soms wordt 
met defecte deuren gereden.' 
'Na de concessieverlening in 
augustus 1998 duurde het nog 
tot februari 2000 voordat de eer
ste order voor nieuwe treinen 
werd getekend. De tweede 
bestelling is in maart 2001 
gedaan; pas in 2005 zullen alle 
126 bestelde dubbeldekkers 
zijn geleverd. Het te voorziene 
gevolg is een oplopend tekort 
aan materieel, dat bovendien 
eerder slijt en meer onderhoud 
vereist.' 

geen onverdeeld succes is: 'De 
bestaande problemen, met infra
structuur, materieel, personeel, 
controle, afstemmingen tarief
systeem, worden door de libera
lisering niet opgelost. Ze wor
den vooral doorgeschoven naar 
overheden en reizigers. 

· • Infrastructuur 
Lagere overheden blijven na 
liberalisering politiek verant
woordelijk voor de lokale infra
structuur. Investeringen kosten 

Private bedrijven willen zoveel 
mogelijk bezuinigen op arbeids
kosten. De omvang van het on
dersteunend personeel wordt 
verminderd en er wordt meer 
gewerkt met gebroken diensten 
voor het rijdend personeel. Dit 
leidt tot een hogere werkdruk en 
tot grotere risico's voor de reizi
gers (uitval van vervoer, onvei
ligheid). 

• Controle 
Overheden hebben een contro
leprobleem: informatie is voor
taan commercieel gevoelig en 
kan met een beroep op het 
'bedrijfsgeheim' worden achter
gehouden. 

• Afstemming 
Decentralisatie zou kunnen lei
den tot betere afstemming van 
verschillende vormen van ver
voer per regio. In de praktijk 
duiken tussen de regio 's echter 
nieuwe afstemmingsproblemen 
op. Betere aansluitingen zijn 
mogelijk door schaalvergroting 
van bedrijven en concessie
gebieden, maar dat beperkt de 
concurrentie, hét beloofde voor
deel van liberalisering.' 

Doorschuiven van 
problemen in stads- en 

streekvervoer 

Het boek toont verder aan, dat 
ook de aanbesteding van bus
lijnen en spoortrajecten bepaald 

De uitverkoop van het openbaar vervoer is een 
absolute aanrader voorSP'ersdie de discussie 
willen aangaan - en winnen - over de nadelen van 
privatisering. Het boek wordt toegestuurd aan alle 
afdelingsvoorzitters. Meer exemplaren zijn te koop 
voor vijf gulden, plus porto. 
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