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CROW-KpVV
In opdracht van de gezamenlijke overheden voert CROW 

een KpVV-Meerjarenprogramma uit, met als doel een 

bijdrage leveren aan het competenter maken van de  

overheid op het gebied van mobiliteit. CROW-KpVV is actief 

op de volgende gebieden: Collectief Vervoer, Fiets (onder 

het merk CROW-Fietsberaad), Mobiliteit en Wegontwerp.  

In een breed netwerk met andere kennisinstituten en 

maatschappelijke organisaties is CROW-KpVV betrokken  

bij actuele ontwikkelingen in het decentrale beleid en 

verspreidt en borgt relevante kennis. CROW-KpVV signaleert 

nieuwe ontwikkelingen, geeft aan wat hun betekenis is en 

wat de gevolgen kunnen zijn. 

Over CROW
CROW bedenkt slimme en praktische oplossingen  

voor vraagstukken over infrastructuur, openbare ruimte, 

verkeer en vervoer in Nederland. Dat doen we samen  

met externe professionals die kennis met elkaar delen  

en toepasbaar maken voor de praktijk.

CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie zonder 

winstoogmerk die investeert in kennis voor nu en in de 

toekomst. Wij streven naar de beste oplossingen voor 

vraagstukken van beleid tot en met beheer in infrastructuur, 

openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid. 

Bovendien zijn wij experts op het gebied van aanbesteden 

en contracteren.
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CROW en degenen die aan deze publicatie hebben mee-

gewerkt, hebben de hierin opgenomen gegevens zorg-

vuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap 

en techniek. Desondanks kunnen er onjuistheden in deze 

publicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico 

daarvan. 

CROW sluit, mede ten behoeve van degenen die aan 

deze publicatie hebben meegewerkt, iedere aansprake-

lijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het 

gebruik van de gegevens.

De inhoud van deze publicatie valt onder bescherming 

van de auteurswet.

De auteursrechten berusten bij CROW.



Het is voor opdrachtgevende overheden en gemeenten belangrijk om een realistisch beeld te 

hebben met betrekking tot de kostencomponenten van het openbaar vervoer en de hoogte van  

de verschillende onderdelen. De kosten van aanleg, beheer & onderhoud en exploitatie van de 

diverse modaliteiten van het openbaar vervoer zijn immers niet altijd even inzichtelijk. In haar rol 

als kennisplatform voor decentrale overheden wil CROW-KpVV deze basisinformatie aanbieden. 

Daarom hebben we dit rapport opgesteld, waarbij we trachten om niet alleen inzicht te geven in  

de kosten op zich maar ook in de verklarende factoren voor de verschillen tussen de kosten. Een 

van de factoren kan zijn de intensiteit van gebruik.

Dit rapport is in veel opzichten de actualisatie van het CVOV-rapport over kostenkengetallen  

van januari 2005. Dat rapport is door verschillende overheden gebruikt als ondersteuning bij  

het maken van de financiële paragraaf van beleidsstukken, het nemen van weloverwogen beleids-

beslissingen en voor het berekenen van een onder- en bovengrens voor de financiële component 

bij aanbestedingen of inbesteden van ov-concessies of bij het beheer en onderhoud van infrastructuur. 

Bovendien zorgde het voor een gemeenschappelijke basis in discussies.

De tijd staat niet stil; de kostenstructuur van het openbaar vervoer is in tien jaar tijd veranderd. De 

belangrijkste verschillen zijn te vinden in de onderdelen ICT, telematica, overhead en materieel. 

Met deze actualisering hoop ik dat de ov-autoriteiten nog beter in staat zijn om hun rol als 

opdrachtgevers te vervullen.

Het is de bedoeling niet pas weer over tien jaar een volgende actualisatie uit te brengen. Ontwik-

kelingen gaan steeds sneller; zo zullen de komende jaren zero-emissiebussen op de weg komen. 

De kosten daarvan zullen dalen. Hoeveel is nog onzeker. Als er belangrijke verschuivingen komen 

in de kostenstructuur en er kennis is over de kosten van nieuwe technieken zullen we onderdelen 

van het rapport aanpassen. Ook beraden we ons op onderwerpen die facultatief zijn: de kosten van 

een ov-servicewinkel, een ontwikkelbureau en de opzet van een buurtbuslijn. Lastiger, maar niet 

onmogelijk is het geven van een bandbreedte bij aanbestedingskosten, de relatie met de omvang 

en duur van ov-concessies, de kostengevolgen van de opbrengstverantwoordelijkheid bij de over-

heid en het in beeld brengen van de maatschappelijke kosten. Bij het volgen van ontwikkelingen 

hopen we dan wederom op bereidheid van partijen om beschikbare data te delen.

CROW-KpVV

Wim van Tilburg

directeur
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 1 Inleiding

Doel opdracht
In 2005 is door het Centrum Vernieuwing Openbaar Vervoer 

(later opgegaan in CROW-KpVV) het rapport Kostenkenge-

tallen openbaar vervoer uitgebracht. Dit rapport biedt een 

overzicht van de kostenstructuur van het openbaar vervoer, 

zowel kwalitatief als kwantitatief. Het overzicht biedt input 

op basis waarvan eerste globale inschattingen gemaakt kun-

nen worden, die bij beleidskeuzen een rol spelen.

Inmiddels zijn de kostenkengetallen tien jaar oud. CROW-

KpVV heeft TransTec Adviseurs gevraagd de rapportage uit 

2005 te actualiseren. Deels gaat het om kostenstijgingen 

vanwege inflatie, maar op een aantal punten is de kosten-

structuur ook gewijzigd. Een goed voorbeeld hiervan is de 

toegenomen rol van ICT en telematica vanwege de invoe-

ring van de OV-chipkaart en het toegenomen belang van 

voertuigvolgsystemen en reisinformatietoepassingen. 

Deze actualisering van de rapportage uit 2005 betreft die 

onderdelen waar wijzigingen in structuur of omvang van de 

kosten hebben plaatsgevonden en waar de komende jaren 

het accent van beleid en uitvoering ligt. De bedoeling is dus 

niet om het onderzoek uit 2005 helemaal over te doen.

Voor het kostenniveau zijn indicaties gegeven op basis  

van gemiddelde waarden en inschattingen van experts.  

De inventarisatie betreft zowel kosten voor exploitatie van 

het vervoer, als voor aanleg, beheer en onderhoud van 

infrastructuur en materieel. Omdat in veel gevallen de kos-

ten voor het openbaar vervoer niet in één getal te vatten 

zijn en afhankelijk zijn van verschillende factoren, wordt 

gewerkt met bandbreedten, inclusief (waar mogelijk) een 

toelichting op de verklarende factoren en/of voorbeeld-

projecten. Sowieso wordt voor de kostenkengetallen een 

onzekerheidsmarge van 15 procent gehanteerd.

Kostenstructuur openbaar vervoer
Bij de analyse van de kostenstructuur van het openbaar 

vervoer is het analysekader gehanteerd, weergegeven in 

tabel 1. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de verschil-

lende kostenposten (verticale as) en modaliteiten (horizon-

tale as). Kostenposten zijn opgesplitst in infrastructuur, 

materieel, exploitatie en overig. In principe kennen deze 

posten elk hun eigen financieringsmethodiek, hoewel zeker 

de categorieën materieel (afschrijving), exploitatie en ove-

rig veel tot uiting komen in één dru-prijs.

In deze actualisering van de kostenkengetallen uit 2005  

is gekeken naar die aspecten waar een duidelijke prijs-

ontwikkeling heeft plaatsgevonden en/of waar de komende 

jaren veel aandacht voor zal zijn. In tabel 1 is dit in de cellen 

beschreven. Per cel is aangegeven welke kengetallen zijn 

benoemd. Een lege cel betekent in dit onderzoek dat geen 

kengetallen zijn benoemd, omdat geen veranderingen 

hebben plaatsgevonden en/of hier de komende jaren geen 

directe relevantie ligt.

Samengevat heeft de rapportage Ov-kostenkengetallen 

twee doelstellingen:

  Met behulp van de kostenkengetallen snel een  

globaal inzicht te verkrijgen in de financiële conse-

quenties van beleids- en investeringsbeslissingen.

  Concessieverleners inzicht verschaffen in de kosten-

opbouw van vervoersbedrijven, waardoor zij het 

concessiebeheer beter kunnen uitvoeren.
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Bij het bepalen van de kostenkengetallen is een tweetal  

uitgangspunten gehanteerd, om te komen tot een zo  

groot mogelijke betrouwbaarheid:

1.  Een belangrijke eis aan de kostenkengetallen is dat ze 

veralgemeniseerd kunnen worden. Proefprojecten of 

projecten met een hoog innovatief karakter zijn meestal 

zeer specifiek en soms tijdelijk van aard en kunnen niet 

aan deze eis voldoen. Om deze reden beperken we ons 

bij de bepaling van de kostenkengetallen tot projecten 

waarin beproefde technologieën zijn toegepast.

2.  Waar mogelijk baseren we de kostenkengetallen op  

werkelijk gerealiseerde projecten, omdat deze een reëel 

beeld geven van de kosten. In sommige gevallen worden, 

ter vergelijking, ook geraamde kosten meegenomen van 

(nog) niet-gerealiseerde projecten. Bij de interpretatie 

moet dan rekening worden gehouden met een brede 

onnauwkeurigheidsmarge.

Tabel 1. Categorisering en specificering kosten openbaar vervoer

Onderwerpen Bus 1) Tram Metro Regionale trein

Infra-structuur Aanleg baan etc. Kilometerprijs nieuw-
bouw voor infra en haltes

Kilometerprijs nieuw-
bouw voor infra en haltes

Kilometerprijs voor  
elektrificatie en voor 
nieuwe haltes/stations

Onderhoud baan etc. Onderhoudskosten voor 
vrijliggende busbaan

Kilometerkosten  
regulier onderhoud en 
vervangingsonderhoud

Kilometerkosten  
regulier onderhoud en 
vervangingsonderhoud

Onderhoud baan op basis 
van netverklaring ProRail

Overige elementen Investeringskosten voor lift, roltrap, fietsenstalling en P+R voorzieningen

Materieel Aanschaf en TCO Aanschafprijs en kapitaal-
lasten bus

Aanschafprijs en kapitaal-
lasten tram

Aanschafprijs Aanschafprijs

Beheer Stallingskosten
Verzekeringen

Stallingskosten
Verzekeringen

Stallingskosten
Verzekeringen

Gebruiksvergoeding  
ProRail op basis van  
netverklaring

Onderhoud Prijs per vtg. km. Prijs per vtg. km/m2 Prijs per vtg. km/m2

Gebruik infra Wegenbelasting Gebruiksvergoeding  
ProRail op basis van  
netverklaring

Energie Prijs per vtg. km. Prijs per vtg. km. Prijs per vtg. km. Prijs per vtg. km.

Exploitatie Direct personeel Loonkosten 1 fte  
voor bestuurder en  
conducteur/steward
Aantal dru per bestuurder

Loonkosten 1 fte  
voor bestuurder en  
conducteur/steward
Aantal dru per bestuurder

Loonkosten 1 fte  
voor bestuurder en  
conducteur/steward
Aantal dru per bestuurder

Loonkosten 1 fte  
voor bestuurder en  
conducteur/steward
Aantal dru per bestuurder

Indirect personeel Splitsen naar direct (rayon), verkeersleiding,  
soc. veiligheid en hoofdkantoor

Splitsen naar direct 
(rayon), verkeersleiding, 
soc. veiligheid en hoofd-
kantoor

Splitsen naar direct 
(rayon), verkeersleiding, 
soc. veiligheid en hoofd-
kantoor

Overig ICT / telematica Kosten voor onder meer validators OV-chipkaart, 
camera’s, voertuigvolgsysteem, reisinformatie-
displays, back office
Onderscheid tussen voertuigkosten, haltekosten, 
systeemkosten en beheerkosten

Kosten voor onder meer Cico, camera's, voertuig-
volgsysteem, reisinformatiedisplays, back office; 
deels geïntegreerd in vergoeding ProRail, NS
Onderscheid tussen voertuigkosten, haltekosten,  
systeemkosten en beheerkosten.

Totaal Kosten per dru Bandbreedte voor dru-tarief (directe en indirecte kosten + risico- en winstopslag)

1)  Betreft bus met conventionele aandrijftechniek (diesel en diverse gassoorten). Bussen met elektromotoren (waterstof, accu et ceterea) bevinden zich nog in de 
proeffase. Bovendien wordt elders veel aandacht aan de ontwikkeling en kostenopbouw van deze bussen besteed.
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 2 Aanleg infrastructuur

Bus

Toelichting

Bussen maken veelal gebruik van dezelfde infrastructuur als 

andere voertuigen. Toch zijn er ook speciale infrastructurele 

voorzieningen om de doorstroming van bussen te verbeteren 

of prioriteit voor bussen op kruispunten te regelen. 

In de meest simpele vorm kan worden gedacht aan een 

speciale busbaan op een normale autoweg met prioriteit 

op kruisingen. Andere voorbeelden zijn bussluizen en het 

gebruik door bussen van de vluchtstrook op een snelweg. 

Dit zijn maatregelen die snel en met (relatief) beperkte kosten 

gerealiseerd kunnen worden, maar die op weerstand stuiten 

omdat voor andere weggebruikers minder ruimte beschik-

baar komt of omdat zij minder prioriteit krijgen. 

Bij ‘Infra complex’ gaat het om vrije busbanen met ongelijk-

vloerse kruisingen. Vaak wordt gesproken over BRT (Bus 

Rapid Transit). De bus heeft alle ruimte voor zichzelf, 

behoudens mogelijke nood- en hulpdiensten en/of speci-

fiek vervoer met een ontheffing. Dit maakt een snelle en 

betrouwbare dienstuitvoering beter mogelijk en heeft de 

allure van hoogwaardig openbaar vervoer.

Bij de kencijfers is uitgegaan van het onderscheid tussen 

eenvoudig en complex. Maar binnen dit onderscheid zijn 

aanzienlijke verschillen waarneembaar in investeringskosten 

per kilometer. Hier zijn een aantal verklaringen voor. De 

ervaring leert dat de lengte van het tracé belangrijk is. Hoe 

langer een uitbreiding is, hoe lager de kosten per kilometer 

worden vanwege schaalvoordelen. Daarnaast is bepalend 

hoeveel en wat voor type bouwwerken nodig zijn, in hoe-

verre sprake is van inpassing in bestaand stedelijk gebied  

en hoeveel het kost om de grond te verwerven.

Voorbeeldprojecten en referenties

Het project COST2 bevat veel internationaal en redelijk 

recent materiaal en maakt ook gebruik van materiaal uit 

Twente, Almere en Utrecht (laatste twee: beperkt) en data 

over de Zuidtangent. Het project laat een grote diversiteit 

zien aan bussystemen in Europa; van eenvoudig tot complex. 

Onderstaande figuur uit rapportage COST laat voor  

een aantal projecten het verband zien tussen kosten  

infra structuur (M€/km) en het aandeel eigen baan.

Figuur 1. Verband tussen investeringskosten en aandeel eigen baan 

(bron: COST)

2  COST: Acroniem voor European COoperation in Science and Technology,  

een Europees netwerk voor samenwerking in onderzoek. Heeft in de periode  

2007-2011 een onderzoek uitgevoerd naar hoogwaardige bussystemen.

Kengetallen

  Infra eenvoudig: € 0,3 mln/km – € 4 mln/km (2-richting)

  Infra complex: € 4,7 mln/km – € 12 mln/km (2-richting)

  Nieuwe halte (per paar): € 50.000,- – € 400.000,-

  Toegankelijk maken van de halte: € 20.000,- – € 35.000,-
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Tram

Toelichting

Tramprojecten zijn er in vele soorten en maten. De twee 

belangrijkste variabelen zijn het type railinfrastructuur en 

het type voertuig. Bij railinfrastructuur kan onderscheid 

worden gemaakt tussen straatspoor (gemengd met ander 

verkeer, denk aan centrumgebieden), vrije baan (met krui-

singen, rijden op zicht, VRI met prioriteit) en een eigen 

autonome baan (signalering, ongelijkvloerse en/of bewaakte 

overwegen). Een autonome baan is overigens niet vanzelf-

sprekend duurder. Vooral voor straatspoor geldt dat flinke 

investeringen nodig zijn voor inpassingsmaatregelen en 

dure bouwwerken. Ten aanzien van het type voertuig is het 

onderscheid tussen voertuigen met een lage instap en met 

een hoge instap relevant. 

Aangezien de cijfers vooral bedoeld zijn voor de Nederlandse 

situatie is in dit rapport uitgegaan van trams met een lage 

instap en een combinatie van straatspoor en vrije baan. De 

Amstelveenlijn, de Nieuwegeinlijn en RandstadRail tussen 

Den Haag en Zoetermeer passen niet (volledig) in dit plaatje. 

De Amstelveenlijn en de Sunij-lijn hebben beide sterk het 

karakter van een sneltram, met (nog) hoge perrons en vooral 

veel vrije baan en in een aantal gevallen zelfs een eigen 

autonome baan. Voor RandstadRail tussen Den Haag en 

Zoetermeer geldt dat een deel van het tracé een eigen 

autonome baan betreft. 

Een ander aandachtspunt bij het inventariseren van kosten-

kengetallen voor de aanleg van nieuwe traminfrastructuur 

ligt in hoe breed (of hoe eng) een project wordt afgebakend. 

Franse tramprojecten bijvoorbeeld omvatten naast de tram-

infrastructuur investeringen in de omliggende openbare 

ruimte, vooral waar de tram door centrumgebieden rijdt.  

In dit rapport is uitgegaan van de kosten voor de onder-  

en bovenbouw, toegankelijke haltes, eventueel benodigde 

(extra) opstelsporen en van VAT-kosten (voorbereiding, 

administratie en toezicht). Aangezien bij een nieuwe infra-

structuur meestal extra voertuigen nodig zijn, zijn ook deze 

meegenomen. 

Voorbeeldprojecten en referenties

In Frankrijk is onder meer gekeken naar recente tram-

projecten in Dijon en in Besançon, die respectievelijk in 

2012 en 2014 in gebruik zijn genomen. Het gaat om nieuwe 

tramsystemen, waarbij enerzijds extra kosten nodig zijn 

voor bijvoorbeeld opstelterreinen, remise en voertuigen. 

Anderzijds zijn schaalvoordelen gerealiseerd vanwege de 

lengte van het tracé (18,9 kilometer en 14,5 kilometer). 

Beide projecten zaten qua kilometerprijs in de range  

15 miljoen – 20 miljoen euro. 

In Antwerpen hebben recent een aantal uitbreidingen  

van tramverbindingen plaatsgevonden. Een deel hiervan is 

gefinancierd met zogeheten DBFM-contracten, waarbij de 

Kengetallen

  € 12 mln/km – € 35 mln/km (dubbelspoor)

  Halte: € 400.000,- – € 600.000,-

10 Kostenkengetallen regionaal openbaar vervoer 2015



overheid voor 35 jaar een jaarlijkse beschikbaarheidsver-

goeding betaalt aan een privaat consortium dat de tram-

infrastructuur heeft gefinancierd, gebouwd en ook voor  

35 jaar onderhoudt. Opvallend is dat de investeringskosten 

per kilometer hier relatief laag uitvallen. Bijvoorbeeld voor 

een tracé van 3,6 kilometer (Gemeenteplein Mortsel – 

Capen berg) waren deze 12,6 miljoen euro per kilometer.  

In hoeverre dit bedrag relatie heeft met de contractvorm  

is niet duidelijk.

Een project met een hogere kilometerprijs was de uitbreiding 

van het tramnetwerk van Manchester richting het vliegveld. 

Deze verbinding van 23,3 kilometer, die in 2014 in gebruik 

werd genomen, kostte ongeveer 25 miljoen euro per kilo-

meter. Een belangrijke factor voor deze relatief hoge kosten 

lag in het feit dat de tram qua vormgeving en ontwerp dicht 

tegen lightrail aan ligt en vanwege een aantal dure kunst-

werken op het tracé. 

Momenteel zijn twee projecten in uitvoering waarvoor 

kosten ramingen zijn opgesteld.

  Uithoflijn Utrecht: geplande kosten bedragen 323 mil-

joen euro voor een tracé van 8 kilometer (inclusief voer-

tuigen). Dat komt neer op 40 miljoen euro per kilometer. 

Dit gaat om een relatief hoog bedrag, waarschijnlijk 

vooral vanwege de inpassing van de tramlijn rond de 

ov-terminal en benodigde bouwwerken, waaronder een 

viaduct van 600 meter.

  Tram Hasselt-Maastricht: hiervoor zijn verschillende 

bedragen genoemd, maar de ramingen liggen tussen de 

250 en 300 miljoen euro voor een tracé van 35 kilometer 

(inclusief voertuigen à 56,4 miljoen euro).  

Een aanzienlijk deel van dit tracé gaat over bestaande 

sporen of oude tracés. De kosten per kilometer zouden 

daarmee uitkomen op ongeveer 7,1 à 8,6 miljoen euro.

Regionaal spoor

Toelichting

Voor regionaal spoor is gekeken naar het type investeringen 

welke de komende jaren relevant zijn voor Nederland. Het 

gaat om elektrificatie van bestaande spoorlijnen en om de 

aanleg van nieuwe stations. Voor zowel de elektrificatie als 

voor nieuwe stations geldt dat voor de uitvoering een proce-

dure doorlopen wordt op basis waarvan ProRail besluit tot 

het al dan niet uitvoeren van de voorstellen. De financiering 

van de voorstellen is vaak een combinatie van bijdragen van-

uit diverse betrokken overheden (Rijk, provincie, gemeente).

De kosten voor elektrificatie zitten vooral in de bouwkosten. 

Naast de bovenleiding en masten gaat het om aansluiting 

op het elektriciteitsnet (via onderstations), aanpassingen 

van bestaande infrastructuur (bijvoorbeeld op bruggen of 

in tunnels, maar ook seinen) en om aanpassingen die nodig 

zijn op de verkeersleiding en in systemen. De engineerkosten 

worden in het algemeen ingeschat tussen de 5 en 10 procent 

van de totale kosten. In de kostenberekeningen zijn niet de 

baten en terugverdienmogelijkheden meegenomen.

Kosten voor nieuwe stations laten een range zien van  

2,5 tot 10 miljoen euro, met uitschieters naar boven. Het 

gaat hier om totaalbedragen, waarin kosten voor zowel  

de grond, als voor de bouw en eventuele voorzieningen  

op het station verdisconteerd zijn. De meest simpele variant 

gaat om de realisatie van een perron, een beperkt aantal 

stationsvoorzieningen, een aantal parkeerplaatsen (eventueel 

P+R), een bushalte en fietsenrekken. De duurdere varianten 

bestaan vaak uit ongelijkvloerse kruisingen (duurdere con-

structies en dus ook liften), soms twee perrons en/of 

spoorverdubbeling, enkele busperrons en meer parkeer-

plaatsen (voor auto en fiets).

Voorbeeldprojecten en referenties

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van zowel binnen-

landse als buitenlandse ervaringen ten aanzien van investe-

ringen in railinfrastructuur. Echter, gelet op de specifieke 

situatie met ProRail is cijfermateriaal meegenomen uit de 

provincies waar regionale treinen rijden en ervaring is 

(wordt) opgedaan met elektrificatie en nieuwe stations.

Kengetallen

  Elektrificatie: 1,2 miljoen euro per kilometer enkelspoor

  Nieuwe stations: 2,5 tot 10 miljoen euro
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 3 Onderhoud infrastructuur

Toelichting

Algemeen

Onderhoudskosten voor infrastructuur zitten in een aantal 

zaken. Voor bus, tram, metro en trein gaat het om kosten 

voor de baan (asfalt of rail, soms straatrails), voor haltes en 

stations en voor informatiesystemen. Specifiek voor rail-

systemen gelden daarbovenop nog onderhoudskosten 

voor de voeding en voor beveiligingssystemen.

Bij onderhoud, vooral van railinfrastructuur, moet onder-

scheid worden gemaakt tussen het regulier onderhoud en 

het groot onderhoud. Regulier onderhoud betreft de dage-

lijkse (jaarlijkse) werkzaamheden om het gebruik van de 

infrastructuur veilig te maken. Groot onderhoud gaat over 

de vervanging van asfalt, rails, systemen en dergelijke en 

zal al naar gelang de aard van het systeem en de intensiteit 

van het gebruik eens per 20 à 25 jaar plaatsvinden. Meer-

jarenonderhoudsplanningen liggen vaak ten grondslag  

aan groot onderhoud, om zo de verwachte kosten goed  

te begroten in de tijd.

Een belangrijke ontwikkeling bij het onderhoud van de 

infrastructuur is het in werking treden van de Wet Lokaal 

Spoor (WLS). Momenteel geldt nog de overgangsfase, maar 

per 1 december 2015 is deze wet volledig in werking. De 

wet decentraliseert de verantwoordelijkheid voor aanleg 

en beheer van lokale spoorinfra (vooral tram en metro)  

naar provincies en regio’s. Veiligheid is daar een belangrijk 

onderdeel van. Afhankelijk van de ambities van provincies 

en regio’s zullen beheerkosten voor rail (tram, metro) toe-

nemen.

Bus
Een belangrijk punt van aandacht bij busbanen is dat in veel 

gevallen de onderhoudskosten hiervoor geïntegreerd zijn 

met de infrastructuur voor het overig verkeer, zowel fysiek 

als qua wegbeheerder. Onderhoudskosten voor businfra-

structuur zijn daardoor moeilijk als zodanig uit kostenover-

zichten te herleiden.

Om toch te komen tot kostenkengetallen voor busbanen 

werd een aantal experts geraadpleegd en is gekeken naar 

internationale ervaringen. Tevens werd gebruikgemaakt 

van ervaringen met onderhoudskosten voor een reguliere 

weg, hoewel busbanen met specifieke kenmerken te maken 

hebben (relatief lagere intensiteit en haltevoorzieningen).

Tram
De jaarlijkse onderhoudskosten zijn bepaald aan de hand 

van verschillende (Nederlandse) voorbeelden op netwerk-

niveau, met een spreiding tussen centrumgebieden en buiten-

wijken. Afhankelijk van de aard van het tramsysteem zullen 

gemiddelde kosten hoger of lager uitvallen. Straatspoor heeft 

bijvoorbeeld hogere onderhoudskosten per kilometer dan 

een vrije (gras)baan. 

Naast de onderhoudskosten zijn de vervangingskosten  

van rails, verschillende systemen en energievoorzieningen 

belangrijk. Deze zijn sterk afhankelijk van de leeftijd van  

het systeem en de intensiteit van het gebruik. 

Metro
Onderhoudskosten per kilometer enkelspoor per jaar zijn 

sterk afhankelijk van de vormgeving van het metrosysteem. 

Belangrijke factoren zijn leeftijd, bouwconstructies (bijvoor-

beeld tunnel, viaduct of dijklichaam), stations (vooral diepte, 

maar ook dichtheid) en de mate van standaardisering en 

systemen (voor signalering en beveiliging). Op basis van 

systeemkenmerken liggen de onderhoudskosten voor  

de metro per kilometer per jaar (enkelspoor) tussen de 

130.000 en 200.000 euro.

Naast onderhoudskosten zijn ook de vervangingskosten 

van rails, verschillende systemen en energievoorzieningen 

belang rijk. Deze zijn sterk afhankelijk van de leeftijd van  

het systeem en de intensiteit van het gebruik. Gelet op  

de kenmerken van de metro in de steden moet rekening 

worden gehouden met 185.000 tot 250.000 euro per kilo-

meter enkelspoor.

Kengetallen

  Vrijliggende busbaan: 1-2 procent van aanlegkosten 

(jaarlijks)

  Tram

 •  Regulier onderhoud: € 50.000,- – € 60.000,-  

per kilometer enkelspoor per jaar

 •  Vervangingsonderhoud: € 65.000,- – € 115.000,- 

per kilometer enkelspoor

  Metro

 •  Regulier onderhoud: € 130.000,- – € 200.000,- 

per kilometer enkelspoor per jaar

 •  Vervangingsonderhoud: € 185.000,- – € 250.000,- 

per kilometer enkelspoor

  Regionale trein: onderdeel gebruikersvergoeding 

ProRail
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Regionale trein
De kosten voor onderhoud en beheer van regionaal spoor 

komen voor ov-autoriteiten tot uiting in de gebruiksver-

goeding aan ProRail. Deze gebruiksvergoeding is te herlei-

den uit de netverklaring van ProRail, die jaarlijks wordt 

opgesteld. 

De gebruiksvergoeding bestaat uit een aantal componen-

ten (diensten). In versie 1.3 van 24 november 2014 zijn dit:

  Netwerk en treinpad: diensten voor het gebruik van de 

spoorweginfrastructuur voor het rijdende verkeer.

 •  Treinpad, afhankelijk van gewichtklasse trein (referentie: 

het gewicht van een GTW-Spurt is, afhankelijk van 

samenstelling, 68 – 87 ton)

Gewichtsklasse Tarief (per treinkilometer)

Tot en met 160 ton € 0,9385

Tussen 161 en 320 ton € 1,3347

….. …..

 •  Bovenleiding: 0,0324 euro per kWh; dit komt voor  

een GTW-Spurt neer op 0,0324 euro per kilometer 

(vanwege het toeval dat een trein 1 kWh per kilometer 

verbruikt).

 •  Buitengewoon vervoer (betreft treinen, voertuigen  

en ladingen die niet voldoen aan de wettelijke eisen  

of die niet voldoen aan de grenswaarden voor normaal 

verkeer): tarief op aanvraag (werkelijke kosten).

  Transfer: diensten voor de toegang tot en het gebruik 

van transfervoorzieningen op stations. 

 •  Transferruimte. Tarief per halteringscode wordt 

bepaald op basis van vijf stationsklassen (halte, basis, 

plus, mega, kathedraal; op basis van begrote aan-

tallen) en drie halteringscodes (A, B, C; op basis van 

treinnummers).

Stationsklasse Tarief per haltering

Type Voorbeeld A B C

Kathedraal Geen voorbeelden voor 
regionale treindiensten

€ 5,64 € 7,73 € 9,66

Mega Zwolle, Arnhem € 2,96 € 4,05 € 5,07

Plus Dordrecht, Almelo € 1,96 € 2,68 € 3,35

Basis Waddinxveen, Venray € 1,16 € 1,59 € 1,98

Halte Haringen Haven,  
Swalmen

€ 0,46 € 0,62 € 0,78

 •  Extra presentatiemiddelen (voor actuele reisinformatie): 

tarief op aanvraag

 •  Extra mobiele presentatiemiddelen (voor actuele reis-

informatie): tarief op aanvraag

  Emplacementen: diensten voor het gebruik van de spoor-

weginfrastructuur voor het opstellen en rangeren van 

reizigers- en goederentreinen en het gebruik van de op de 

emplacementen aanwezige bijkomende voorzieningen.

 •  Opstel- en rangeersporen: basistarief per meter spoor 

per jaar 70,78 euro (voor in beveiliging opgenomen 

sporen in centraal bediend gebied) en 56,47 euro 

(voor niet in de beveiliging opgenomen sporen). 

Tevens factor voor gebruiksduurafhankelijke ver-

menigvuldiging.

 •  Exploitatie tankinstallaties: nihil-vergoeding

 •  Fecaliënafvoer: tarief op aanvraag

  Informatie: verschillende diensten op het gebied van 

plannen dienstregeling, uitvoeren dienstregeling en per-

formance analyse. Tarieven zijn op aanvraag beschikbaar.

Voorbeeldprojecten en referenties

Zeker voor metro- en traminfrastructuur geldt dat het aan-

tal voorbeeldprojecten beperkt is en dat het specialistische 

kennis betreft. Daarom hebben provincies en stadsregio’s 

sinds 2011 hun kennis gebundeld in het Expertisecentrum 

Rail. Voor dit onderzoek heeft afstemming plaatsgevonden 

met het expertisecentrum en is informatie uitgewisseld.
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 4 Infrastructuur overig

Toelichting

In dit hoofdstuk zijn een aantal kostenkengetallen opgeno-

men die niet altijd standaard in de bouwkosten zitten en/of 

op een later moment worden in- of bijgebouwd. Zeker voor 

een lift of een roltrap zijn redelijk goed standaardprijzen te 

noemen, maar zit de variabele factor vooral in de complexi-

teit van de inbouw. Daarnaast moet rekening worden 

gehouden met de jaarlijkse onderhoudskosten, zeker gelet 

op de intensiteit van het gebruik. 

Voor fietsenstallingen en P+R is het nodige ervaringsmateriaal 

voorhanden, maar er zijn grote verschillen waarneembaar in 

de prijs per plaats. Wat betreft fietsenstallingen is gekeken 

naar fietsenstallingen buiten stations, aangezien de stallingen 

in stations de verantwoordelijkheid zijn van ProRail. Overi-

gens worden veel stationsstallingen wel in samenwerking 

tussen (en met cofinanciering van) het Rijk en de gemeente 

gerealiseerd. Bij het bepalen van een kostenkengetal is uit-

gegaan van overdekte stallingen met maximaal 1000 plaatsen. 

Een aandachtspunt bij fietsenstallingen zijn de beheerkosten, 

bijvoorbeeld voor bewaking en/of servicepersoneel.

P+R-plaatsen kunnen redelijk standaard worden uitge-

voerd, afhankelijk van de mate van inpassing die nodig is. In 

dit onderzoek is uitgegaan van een P+R-voorziening op 

maaiveld. De belangrijkste component van de kosten zit 

vaak in de vastgoed, omdat het om redelijk grote terreinen 

gaat met benodigde aan- en afvoerroutes. Cijfers laten zien 

dat dit aandeel al gauw meer dan de helft van de totale kos-

ten bedraagt. Wanneer bijvoorbeeld gekozen wordt voor 

een gebouwde voorziening, lopen de kosten per plaats snel 

op naar 15.000 tot 25.000 euro per plek.

Voorbeeldprojecten en referenties

Een bron voor de kostenkengetallen over fietsenstallingen 

is een onderzoek uit 2014 in opdracht van CROW-KpVV 

naar de financiering van gemeentelijke fietsenstallingen. 

Hiervoor zijn enquêtes uitgevoerd bij gemeenten en inter-

views gehouden met exploitanten. Een aspect van dit 

onderzoek waren de investeringskosten voor een fietsen-

stalling. Hoewel uit het onderzoek naar voren kwam dat het 

inzicht in de investeringskosten van fietsenstallingen onder 

gemeenten beperkt is, kwam wel een indicatie voor een 

bandbreedte naar voren. Het gemiddelde kwam uit op  

940 euro per stallingsplaats met zowel uitschieters naar 

boven (bijvoorbeeld 2.727 euro voor een ondergrondse 

stalling in een stationsgebied) als naar beneden (bijvoorbeeld 

104 euro voor een uitpandige stalling in een stationsgebied).

Kengetallen

Investeringskosten

  Lift, 1 verdieping: € 100.000,- (eenvoudige situatie) –  

€ 150.000,- (complexe situatie)

  Roltrap, 1 verdieping: € 10.000,- – € 45.000,-

  Fietsenstalling (niet-inpandig, standaardsituatie, 

maximaal 1000 plaatsen): € 500,- – € 1.000,- per plaats

  P+R: € 6.500,- per plaats (uitgaande van 100 plaatsen, 

maaiveld)
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 5 Aanschaf materieel

Bus

Toelichting

De markt voor bussen in Nederland (en West-Europa) ont-

wikkelt zich in snel tempo. Een belangrijke factor hiervoor 

is het gewicht van de milieubelasting van bussen en van 

duurzaamheid. Aan de vraagkant van de markt is een ver-

schuiving zichtbaar naar striktere normen voor emissies 

van bussen. Momenteel geldt voor nieuwe dieselbussen  

de Euro VI-norm. Daarnaast wordt steeds meer geëxperi-

menteerd met emissieloze (elektrische) voertuigen.

Onderzoek door TNO (in het kader van het Europees project 

CIVITAS) laat zien dat Diesel-Euro VI op dit moment econo-

misch gezien (nog) het beste resultaat laat zien. Dit komt 

ook doordat de emissies van Euro VI voor dieselvoertuigen 

erg laag (beter: scherp) liggen en doordat elektrische bussen 

nog een aantal technische aandachtspunten kennen, waar-

onder het bereik en de levensduur van batterijen en praktisch 

gezien: de ruimte die batterijen innemen. De inschatting is 

wel dat over een jaar of vijf de balans zal omslaan richting 

hybride of honderd procent elektrische voertuigen en/of 

toepassingen van de brandstofcel. In dit onderzoek is  

uitgegaan van de huidige techniek en businessmodellen  

en dus van dieselbussen. Hiervoor zijn standaardprijzen 

beschikbaar.

De kosten van een standaard gasbus liggen ongeveer 25 

procent hoger dan die van een standaard dieselbus. Door-

dat het verschil in de emissie van diesel Euro VI en van gas-

bussen steeds kleiner wordt, maar dieselbussen goedkoper 

blijven, lijkt de rol van gasbussen met de huidige stand van 

de techniek minder groot te worden. Ook voor gasbussen 

zijn extra (en prijzige) veiligheidsvoorzieningen nodig, bij-

voorbeeld een automatische brandblusinstallatie.

Om inzicht te krijgen in de totale kostenopbouw (incidenteel 

en meerjarig) van verschillende mogelijkheden wordt vaak 

gebruikgemaakt van de term TCO (Total Cost of Ownership). 

De TCO geeft naast aanschafkosten inzicht in de lifecycle 

costs (onderhoud, beheer, revisie) van een bus. Verschillende 

TCO-berekeningsmethodieken zijn in gebruik en ontwikke-

ling, onder meer een methodiek van TNO, die in het kader van 

het reeds genoemde project binnen CIVITAS ontwikkeld is.

Voorbeeldprojecten en referenties

Voor de aanschafprijzen van een bus is gebruikgemaakt  

van de beschikbare informatie bij COST en TNO. Tevens 

zijn inzichten uit recente aanbestedingen van concessies 

geraadpleegd.

Kengetallen

  Standaardbus Euro VI: € 200.000,- – € 230.000,-  

(kaal: zonder telematica, voertuigsystemen en derge-

lijke)

  Ophogingsfactor gelede bus: 1,5

  Gemiddelde jaarprijs/leaseprijs/kapitaallasten: € 36.000,-

Voorbeeldberekening kapitaallasten bus

Aangezien tegenwoordig vrijwel al het ov-materieel 

wordt geleased, is er sprake van een jaarlijks gelijk-

blijvend leasebedrag. Dit bedrag kan benaderd worden 

door te rekenen met een lineaire afschrijving, een rest-

waarde en een rentepercentage.

  Aanschafwaarde standaardbus, inclusief ICT: € 250.000,-

  Afschrijfperiode: 10 jaar

  Restwaarde: € 11.500,- (5% van de nieuwwaarde)

  Te hanteren rentepercentage: 6,0%

  Gemiddelde jaarlijkse rentekosten: € 6.900,-

  Jaarlijkse afschrijvingskosten: € 21.580,-

  Verzekeringen (1% van de nieuwwaarde): € 2.185,-

  Eigen risico en schade: € 1.500,-

  Belasting: € 700,-

  Gemiddelde jaarlijkse capaciteitskosten: € 35.825,- 

(14,3% van aanschafwaarde)
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Tram

Toelichting

De prijzen van nieuwe trams zijn sterk afhankelijk van veel 

technische specificaties, zoals 1- of 2-richtingtrams, 

gewenste rijspecificaties, lage- of hogevloersinstap, het 

interieur (en de indeling van de tram) en het aantal deuren 

(tweezijdig of niet). Tevens is de omvang van de serie rele-

vant. In de meeste gevallen geldt: hoe hoger het aantal af 

te nemen voertuigen, hoe lager de prijs per voertuig.

Een aandachtspunt bij al deze specificaties is dat standaar-

disering van vooral lagevloertrams ontbreekt. Internationaal 

gezien is wel duidelijk een trend waarneembaar richting lage-

vloertrams. Doordat eenduidige internationale richtlijnen 

ontbreken over wat een lagevloertrams inhoudt, moeten 

aanbieders rekening houden met diverse variaties. Dit heeft 

vanzelfsprekend consequenties voor de prijs per voertuig.

Een andere trend is dat regelgeving een steeds grotere 

invloed heeft op de nieuwprijzen van voertuigen. Het gaat 

om de regelgeving ten aanzien van arbeidscondities (Arbo), 

veiligheid en constructie-eisen. Een interessante vraag is 

wat de consequenties zijn van de invoering van de Wet Lokaal 

Spoor voor voertuigen, hoewel waarschijnlijk voortgebouwd 

zal worden op bestaande richtlijnen. Deze trend werkt  

overigens ook door op meer tijdrovende (en dus duurdere) 

toelatingsprocedures van nieuwe voertuigen.

Ten slotte is de vraag hoe de markt van producenten zich 

de komende jaren ontwikkelt. De markt is altijd beheerst 

door een vaste groep aanbieders, waaronder Alstom,  

Kengetallen

  Brede range nieuwprijs, afhankelijk van veel techni-

sche specificaties: € 20.000,- – € 50.000,- per m2

  Gemiddelde jaarprijs: € 150.000,- – € 160.000,-, 

inclusief midlife upgrade en uitgaande van een 

nieuwprijs van € 2,7 miljoen per voertuig (lage vloer, 

30 meter, inclusief ICT)

Voorbeeldberekening kapitaallasten tram

Voor de tram kan een soortgelijke berekening van  

de kapitaallasten worden uitgevoerd als voor de bus. 

Daarbij moet wel rekening worden gehouden met een 

afschrijftermijn van 30 jaar en een grote midlife upgrade 

halverwege. De upgrade kan op gelijke wijze berekend 

worden, maar dan met een afschrijftermijn van 15 jaar 

en een restwaarde van 0.

Gemiddelde jaarlijkse capaciteitskosten, exclusief stalling 

et cetera

  Aanschafwaarde tram, inclusief ICT: € 2.700.000,-

  Afschrijfperiode: 30 jaar

  Restwaarde: € 135.000,- (5% van de nieuwwaarde)

  Te hanteren rentepercentage: 4,0%

  Gemiddelde jaarlijkse rentekosten: € 54.000,-

  Jaarlijkse afschrijvingskosten: € 85.500,-

  Verzekeringen (1% van de nieuwwaarde, inclusief 

eigen risico en schade): € 5.130,-

  Gemiddelde jaarlijkse capaciteitskosten: € 149.630,-

Midlife upgrade

  Kosten: € 100.000,-

  Afschrijfperiode: 15 jaar

  Restwaarde: € 0,-

  Te hanteren rentepercentage: 6%

  Gemiddelde jaarlijkse rentekosten: € 3.000,-

  Jaarlijkse afschrijvingskosten: € 6.666,67

  Gemiddelde jaarlijkse capaciteitskosten € 9.666,67 

(over 15 jaar); € 4.833,33 (over 30 jaar)

Kapitaallasten (over 30 jaar): € 149.630,- + € 4.833,- =  

€ 154.463,-
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Bombardier en Siemens. Veel regionale aanbieders zijn 

onderdeel geworden van een van de grotere concerns.  

De laatste jaren komt er steeds meer aanbod van Chinese 

trams, ook vanwege forse investeringen in de tram in China. 

Als deze ontwikkeling zich doorzet, kan dit gevolgen hebben 

voor de prijs. 

Voorbeeldprojecten en referenties

Jaarlijks publiceert het vaktijdschrift Stadtverkehr een over-

zicht van bestellingen van trammaterieel in het voorgaande 

jaar. Bovenstaande tabel bevat het overzicht uit 2014.

Metro

Toelichting

Ook de nieuwprijs van metro’s is sterk afhankelijk van een 

aantal technische specificaties, hoewel voor de metro van 

meer standaardisatie sprake is dan bij trams. Zo is altijd 

sprake van tweerichtingsvoertuigen en van hogevloervoer-

tuigen. Relevant is het aantal m2 per voertuig. In Amsterdam 

zijn bijvoorbeeld recent nieuwe metrostellen aangeschaft, 

waarbij elk stel uit zes bakken bestaat. In vergelijking met 

bijvoorbeeld de vrij gangbare combinatie van twee of drie 

bakken per stel zijn in dat geval minder stuurstandrijtuigen 

nodig. Dit drukt de prijs per m2.

Andere factoren zijn de ordergrootte en de aanbestedings-

strategie. Net als bij andere typen voertuigen geldt: hoe 

groter de order, hoe lager de prijs per voertuig. Een factor 

die specifiek bij de metro (en ook de trein) meespeelt, is de 

Tabel 2. Overzicht recente tramtypen en prijzen (Bron: Stadtverkehr 1-2/2014)

Modus Stad Aantal (/ in optie) Nieuwprijs per exemplaar (x mln €) Prijs per m2 (€)

Tram Basel 19 4,1 39.500

Tram Freiburg 12 2,8 29.000

Tram München 8 3,6 42.769

Tram, 2-richting Den Haag 60 2,6 28.900

Tram, 2-richting Avignon 24 1,9 36.000

Tram, 2-richting Dallas 2 (/2) 3,6 72.583

Tram Bratislava (1) 15 (/15) 2,5 30.397

Tram, 2-richting Bratislava (2) 15 (/15) 2,6 32.506

Tram, 2-richting Konya 60 1,8 20.700

Tram, 2-richting São Paulo 22 4,1 35.000

Tram, 2-richting Sydney 6 2,7 31.641

Tram, 2-richting Waterloo 14 4,8 59.600

Tram, 2-richting Cincinnati 5 4,1 48.403

Lightrail, 2-richting Calgary 60 2,3 34.387

Lightrail, 2-richting Hannover 50 (/46) 2,4 36.229

Lightrail, 2-richting Los Angeles 97 (/90) 2,7 38.126

Kengetallen

  Nieuwprijs: € 20.000,- – € 45.000 per m2
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impact van de concurrentie en hoe dit in een aanbestedings-

strategie vorm krijgt. Bij een nieuwe order (en dus vrijheid 

van materieeltype) zullen leveranciers eerder geneigd zijn 

scherpe offertes uit te brengen dan wanneer het gaat om 

de uitbreiding van een bestaand materieeltype (minder 

concurrentie) of verregaande eisen aan materieel.

Voorbeeldprojecten en referenties

In zowel Amsterdam als Rotterdam is recent nieuw materi-

eel aangeschaft. In Amsterdam zijn 23 nieuwe metrostellen 

aangeschaft, voor totaal 220 miljoen euro. Het betreft 

metro’s van Alstom, van het type M5. De voertuigen 

bestaan uit zes bakken en zijn bedoeld voor de vervanging 

van de ‘Zilvermeeuw’-stellen en voor de Noord/Zuidlijn.

In Rotterdam zijn 16 nieuwe metro’s besteld, vooral vanwege 

de toevoeging van de Hoekse Lijn aan het metronetwerk van 

Rotterdam. De bestelling betreft metro’s van het type Bom-

bardier SG3, in lijn met het huidige materieel in Rotterdam. 

All in kostten de metro’s per stel 5,1 miljoen euro. Wel gaat 

het om voertuigen bestaande uit drie bakken. Dit verklaart 

grotendeels de relatief hoge prijs per m2 in vergelijking met 

de bestelling uit Amsterdam.

Regionaal spoor

Toelichting

Net als bij de metro is de markt voor nieuw treinmaterieel 

meer gestandaardiseerd dan bij lichtere railvoertuigen. Een 

belangrijk verschil ten opzichte van bijvoorbeeld de tram is 

de tractiemodus: elektrisch of diesel. In de m2-prijs heeft 

dit niet direct een grote invloed. Wel blijkt dat voertuigen 

die geschikt zijn om onder verschillende stroomsystemen 

te kunnen rijden in het algemeen duurder uitvallen. In 

Nederland zijn hier geen voorbeelden van.

Voorbeeldprojecten en referenties

Bij het kengetal is gewerkt met een m2-prijs. Er is bewust 

voor gekozen geen prijzen per rijtuig/voertuig te noemen, 

aangezien deze zeer divers kunnen uitvallen en een onder-

linge vergelijking vanwege de verschillende technische 

specificaties lastig te maken is. Om toch een beeld te krijgen 

van de ordegrootte, kan gekeken worden naar de recente 

bestellingen. NS heeft begin 2015 voor 280 miljoen euro 58 

nieuwe treinstellen van het type Stadler-FLIRT aangeschaft. 

Het gaat om 33 stellen van 3 rijtuigen en om 25 stellen van 

4 viertuigen. Dit zou neerkomen op een gemiddelde prijs 

per rijtuig (bak) van 1,4 miljoen euro.

Kengetallen

  Nieuwprijs: € 25.000,- – € 40.000,- per m2
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 6 Beheer materieel

Bus
De prijzen voor het stallen van een bus zijn sterk afhankelijk 

van een aantal kenmerken, zoals overdekte of niet-overdekte 

plaatsen, faciliteiten (tank- en wasvoorzieningen, werkplaats 

en dergelijke) en de grondprijs. Met het oog op de grond-

prijs maakt het een verschil of het een stalling in stedelijk 

gebied betreft of daarbuiten. Ten aanzien van de stalling 

van bussen zijn in toenemende mate milieuvoorschriften 

van toepassing, welke leiden tot hogere kosten. Dit geldt 

zeker wanneer de stalling beschikt over extra faciliteiten.

De ervaringen in diverse concessies laten zien dat stallings-

faciliteiten steeds meer ‘uitgekleed’ worden. Voorzieningen 

voor het tanken, wassen en onderhouden van bussen worden 

vaak op een locatie geconcentreerd, terwijl de stalling plaats-

vindt op diverse locaties (zonder veel voorzieningen) ver-

spreid over het concessiegebied. Het berekende kengetal 

gaat uit van een gemiddelde prijs per voertuig per concessie.

Tram
Veel tramstallingen zijn overdekt en voorzien van werk-

plaatsen. Dit is veelal een historisch gegroeide situatie; 

buitenlandse ervaringen laten zien dat het overdekken van 

een tramstalling geen must is. In dat opzicht is het lastig om 

bijvoorbeeld een overdekte remise in Amsterdam of Den 

Haag te vergelijken met de stalling voor trams in Utrecht. 

Ten opzichte van bussen zijn extra kosten nodig voor rails 

(inclusief wissels en benodigd onderhoud), bovenleiding en 

andere railgerelateerde systemen. In het algemeen zijn 

trams langer dan standaardbussen en vragen ze meer 

ruimte per voertuig. Daardoor vallen de kosten per tram 

beduidend hoger uit dan bij bussen. Gelet op het aantal 

trams en de benodigde ruimten per tram zijn in Amsterdam, 

Den Haag en Rotterdam meerdere remises nodig.

In 2011 is in Rotterdam de tramremise Beverwaard opgele-

verd. Deze remise biedt plaats aan negentig trams en bevat 

naast stallingvoorzieningen een werkplaats, kantoren, 

magazijnen en een P+R-locatie van vijfhonderd plaatsen op 

het dak. De remise is gebouwd conform de principes van 

het duurzame bouwen en is een verzameling van snufjes 

om op zowel sociaal gebied als ecologisch en economisch 

duurzaamheid te stimuleren. Gedacht kan worden aan het 

gebruik van zonne-energie, warmte-koude opslag (via vijf-

honderd energiepalen) en een grijswatersysteem. Ook de 

aanleg van de P+R-plaatsen past binnen de duurzaam-

heidsgedachte. De bouw van de remise was een van de pro-

jecten binnen het Europese project Tramstore21, waar naast 

Rotterdam ook Brussel, Dijon en Blackpool participeerden. 

De totale kosten bedroegen ongeveer 75 miljoen euro.

Bij de tram is geen sprake van een verplichte verzekering. 

Waar trams niet verzekerd zijn, wordt in het algemeen  

een risicoreservering gehanteerd om eventuele schade  

te kunnen opvangen.

Metro
Ten opzichte van de tram geldt dat metro’s in de meeste 

gevallen niet overdekt worden gestald. Op dit punt is het 

stallen van metro’s goedkoper. Vanwege een aantal ken-

merken van de metro vallen de kosten voor beheer en stalling 

toch beduidend hoger uit. Metro’s zijn zwaarder dan trams, 

wat consequenties heeft voor de railfundering en -bedding. 

Metro’s hebben een ruimere boogindex nodig, wat zeker 

op emplacementen doorwerkt in de benodigde ruimte. 

Metro’s hebben meer geavanceerde en dus duurdere tractie- 

en beveiligingssystemen. Tevens zijn extra perrons nodig bij 

opstelterreinen voor de metro vanwege het hoogteverschil 

bij het instappen.

Net als bij de tram hoeven metro’s niet verplicht verzekerd 

te worden. Vaak wordt een risicoreservering gehanteerd.

Regionale trein
Voor het regionale spoor zijn geen specifieke beheerkosten 

te duiden, naast de kosten die een vervoerder heeft voor de 

gebruiksvergoeding aan ProRail.

Kengetallen

  Bus

 •  Stallingskosten standaardbus: € 3.000,- per jaar  

(inclusief kapitaalkosten voor was- en tankinstallatie)

 •  Verzekeringskosten: 1% van de nieuwwaarde (bij 

lease: vaak onderdeel van leaseprijs)

  Tram

 •  Stallingskosten: € 25.000,- per jaar (uitgaande  

van een gemiddelde tramlengte van 30 meter)

 •  Verzekeringskosten: 0,2% van de nieuwwaarde  

(inclusief eventuele risicoreservering)

  Metro

 •  € 75.000,- – € 110.000,- per jaar (uitgaande  

van een metrostel bestaande uit drie bakken:  

circa 40 - 45 meter)

 •  Verzekeringskosten: 0,2% van de nieuwwaarde  

(inclusief eventuele risicoreservering)
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 7 Onderhoud (per gereden kilometer)

Algemeen

Ten aanzien van het onderhoud per gereden kilometer kan 

onderscheid worden gemaakt tussen regulier onderhoud, 

midlife upgrade en groot onderhoud. Zeker de kosten voor 

de midlife upgrade en het groot onderhoud worden vaak 

verwerkt in de jaarlijkse kapitaalkosten en in het bijzonder 

in de TCO. In dit hoofdstuk staat vooral het regulier onder-

houd centraal, waarbij het gaat om bijvoorbeeld reparatie, 

periodieke revisie en schoonmaak.

Onderhoudskosten per voertuig zijn meestal verspreid over 

verschillende onderdelen van de financiële bedrijfsvoering 

van een vervoersbedrijf. Daarom zijn deze niet altijd eendui-

dig te herleiden en moet rekening worden gehouden met 

indirecte onderhoudskosten (bijvoorbeeld fleet management). 

Een belangrijke trend in de markt voor voertuigen zijn inte-

grale huur- en leasecontracten. Deze trend is vooral waar-

neembaar in het streekvervoer. Vaak is onderhoud expliciet 

onderdeel van een dergelijk contract en zo onderdeel van 

de totaalprijs. 

Bus
Zeker bij de bus is een duidelijke ontwikkeling in de tijd waar-

neembaar. Als kengetal is een gemiddelde onderhoudsprijs 

van € 0,25 per kilometer genoemd. Zeker in de eerste vijf jaar 

is dit bedrag maximaal € 0,15 per kilometer. Wanneer een 

voertuig twaalf jaar of ouder is, ontwikkelt deze onder-

houdsprijs zich naar € 0,50 per kilometer.

De inschatting is dat Euro VI ongeveer € 0,05 per kilometer 

duurder is dan een standaardbus Euro V. Deze meerkosten 

zitten vooral in het feit dat de Euro VI-norm voorschrijft dat 

emissies gegarandeerd moeten zijn voor vijf jaar of 100.000 

kilometer.

De onderhoudskosten vallen in het stadsvervoer hoger uit 

dan in het streekvervoer. Dit heeft vooral te maken met de 

rijspecificaties in de stad. Voor een stadskilometer gaat het 

snel om 30 procent meer dan een streekkilometer.

Een gelede bus is 25 – 40 procent duurder. Deze extra  

kosten zitten vooral in de geleding, de extra as en de iets 

zwaardere motor.

Tram
De onderhoudskosten voor een tram zijn sterk afhankelijk 

van de benodigde rijspecificaties in een gebied. Om twee 

uitersten te noemen: wanneer een tram veel gebruik kan 

maken van een vrije baan zijn de onderhoudskosten lager 

dan bijvoorbeeld van een tram die in de binnenstad van 

Amsterdam rijdt met oude bruggen, veel korte bochten  

en die regelmatig moet optrekken en afremmen.

Metro
De onderhoudskosten van een metro vallen vooral vanwege 

de rijspecificaties gunstiger uit dan die van een tram. 

Metro's kennen een redelijk gelijkmatig rijpatroon en worden 

in het algemeen iets robuuster uitgevoerd dan een tram. 

Een kostenverhogend element bij de metro daarentegen 

zijn de benodigde veiligheidssystemen, die onderhouden 

(en regelmatig getest) moeten worden.

Kengetallen

  Standaardbus Euro V, streekvervoer: gemiddeld  

€ 0,25 per kilometer (over levensduur bus)

  Tram: € 1,20 per kilometer per voertuig (uitgaand  

van gemiddeld 30 meter)

  Metro: € 0,35 per kilometer per bak
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 8 Gebruik infrastructuur

Algemeen

De kosten voor het gebruik van de infrastructuur komen 

vooral tot uiting in de wegenbelasting en/of een gebruikers-

vergoeding. Deze vergoedingen zijn vooral bedoeld om  

de gebruiker van de infrastructuur te laten meebetalen aan 

de kosten die een weg- of railbeheerder heeft, hoewel dit 

verband niet altijd 1 op 1 te trekken valt. Wegenbelasting 

bijvoorbeeld is een landelijke belasting, die niet rechtstreeks 

terugvloeit naar lokale wegbeheerders. Daarnaast heeft  

de wegenbelasting een duidelijke milieucomponent: de 

hoogte en de berekening van de wegenbelasting is mede 

afhankelijk van milieuverontreinigende factoren.

Bus
Voor een bus moet wegenbelasting worden betaald.  

De hoogte hiervan is via de site van de Belastingsdienst 

eenvoudig te bepalen. Om een indruk te geven is in  

onderstaande tabel voor een aantal gewichtsklassen  

(ledig gewicht) de bijbehorende wegenbelasting voor  

2015 (12 maanden) weergegeven.

Ledig gewicht (kg) Wegenbelasting (per jaar) Type voertuig

3.000 368 Buurtbus

8.500 588

10.000 656 Standaardbus

11.500 720 Standaardbus

13.000 788 Gelede bus

14.500 852

Tram/metro
Vervoerders betalen geen gebruikskosten voor het laten 

rijden van trams of metro’s over de infrastructuur.

Regionale trein
De onderhoudskosten voor de infrastructuur zijn voor de 

regionale trein onderdeel van de gebruikersvergoeding die 

een vervoerder aan ProRail betaalt.
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 9 Energie

Bus
Sinds 2004 heeft een flinke stijging van dieselprijs plaats-

gevonden, wel met een forse dip in 2009 vanwege het begin 

van de economische crisis. Inmiddels ligt de prijs van een 

liter diesel rond de € 1,38 per liter.

Het brandstofverbruik van een standaardbus ligt rond 1 op 3. 

Dit verbruik gaat uit van een goede training van chauffeurs 

voor het schoner en zuiniger rijden en van een goede 

monitoring van het rijgedrag. De invloed van Het Nieuwe 

Rijden wordt ingeschat op 5 tot 10 procent. In bepaalde 

omstandigheden is het mogelijk het verbruik terug te drin-

gen richting 1 op 4, bijvoorbeeld in het streekvervoer of op 

hoogwaardige verbindingen zoals de Zuidtangent. Daaren-

tegen is bij snelheden hoger dan 85 kilometer per uur een 

exponentiële groei van het brandstofverbruik merkbaar. 

Een factor die zeker een negatieve invloed heeft op het 

brandstofverbruik is de airco en in mindere mate zijn dat 

diverse systemen in de bus, zoals displays en het in- en uit-

checkpunt van de OV-chipkaart. De inschatting is dat deze 

voorzieningen leiden tot zeker 10 procent hogere energie-

kosten.

Voor het bepalen van de brandstofkosten van een ander 

type bus gelden de volgende factoren:

  De brandstofkosten van een gelede bus zijn ongeveer  

25 procent hoger.

  Voor stadsvervoer liggen de kilometerkosten ongeveer 

15 procent hoger.

  De besparing van hybridebussen op het brandstof-

verbruik worden voor streekvervoer ingeschat op  

10 procent en voor het stadsvervoer op maximaal  

30 procent (meer remenergie).

Tram en metro
Tram en metro maken beide gebruik van tractiestroom. 

Voor het bepalen van een kengetal wordt uitgegaan van 

een gemiddelde situatie. Voor de metro zijn de verschillen 

minder groot, omdat het rijgedrag gelijkmatig is en daar-

door goed vergelijkbaar. Voor de tram is een ruimere band-

breedte van toepassing. In stedelijke gebieden, met veel 

optrekken en afremmen en veel lage snelheden, ligt het 

verbruik hoger dan in gebieden met veel vrije baan-gedeelten 

en/of minder haltes. Bij het bepalen van het verbruik zijn 

standaardlengtes gehanteerd; bij de tram is gebruik gemaakt 

van een voertuiglengte van 30 meter, bij de metro van 1 bak 

van 15 meter.

Regionale trein
Bij treinen is het onderscheid tussen dieseltreinen en elek-

trische treinen relevant. Het verschil in kilometerkosten is 

aanzienlijk, hoewel bij elektriciteit rekening dient te worden 

gehouden met de benodigde infrastructuur. Per 1 januari 

2013 is het fenomeen ‘rode diesel’ niet meer van toepassing 

op treindiensten. Vanaf deze datum moeten vervoerders 

dus ook belasting betalen over de diesel.

Kengetallen

  Standaardbus: € 0,40 per kilometer

  Tram: € 0,30 – € 0,40 per kilometer per stel

  Metro: € 0,15 per kilometer

  Regionale trein:

 •  Diesel: € 1,20 per kilometer

 •  Elektrisch: € 0,30 per kilometer

22 Kostenkengetallen regionaal openbaar vervoer 2015



 10 Directe personeelskosten

Toelichting

De kosten van een bestuurder per uur zijn afhankelijk  

van verschillende factoren, welke voor het merendeel 

beschreven zijn in de van toepassing zijnde cao. De belang-

rijkste factoren zijn de leeftijd, de mate van onregelmatig-

heid en het ziekteverzuim. De gemiddelde leeftijd in de 

ov-sector lag in 2014 op 51 jaar, waarbij de inschatting is dat 

de gemiddelde leeftijd onder bestuurders net iets hoger 

ligt. Wat betreft de mate van onregelmatigheid geldt: hoe 

hoger het aanbod van openbaar vervoer in de avonduren 

en op zon- en feestdagen, hoe hoger de per soneelskosten. 

Dit kan oplopen tot een onregelmatig heidstoelage van 55 

procent voor nachtdiensten tijdens zon- en feestdagen. 

Voor het ziekteverzuim wordt in het openbaar vervoer een 

gemiddelde gehanteerd van 7 procent, maar hier zijn per 

concessie grote verschillen waarneembaar.

Per bestuurder wordt uitgegaan van 950 tot 1.250 dru's  

op jaarbasis. Veel hangt hierbij af van de efficiëntie in de 

planning en van het type modaliteit. Zo ligt het aantal dru's 

voor treinbestuurders rond de 900 en voor metrobestuur-

ders rond de 950, terwijl het aantal dru's per busbestuurder 

kan oplopen tot maximaal 1.250 in de meest ideale situatie 

(relatief weinig onderscheid tussen spits en daluren, weinig 

‘lege’ kilometers).

De loonkosten van conducteurs of stewards liggen lager. 

Enerzijds omdat de gemiddelde leeftijd van deze groep 

lager ligt, anderzijds omdat conducteurs en stewards lager 

ingeschaald worden. Hierbij is van belang te weten dat 

NS-conducteurs een ‘veiligheidsfunctie’ hebben. Bij de 

tram en de regionale trein is dat niet het geval. Vanwege  

dit onderscheid spreekt men bij de regionale trein over  

‘stewards’. Overigens is binnen deze groep vaak sprake  

van (tijdelijke) inhuur.

Het aantal fte van een vervoerbedrijf is te herleiden  

uit de personeelsopgaaf, zoals die verplicht in  

bestekken wordt opgenomen bij de aanbesteding  

van een concessie.

Kengetallen

  Bestuurder tram, bus, metro: 1 fte = € 50.000,- –  

€ 55.000,- per jaar

  Bestuurder trein: 1 fte = € 55.000,- – € 60.000,- per jaar

  Aantal dru’s per bestuurder: 900 – 1.250

  Conducteur/steward (zonder veiligheidsfunctie): 1 fte =  

€ 40.000,- – € 45.000,- per jaar

Arbeidsvoorwaarden in het openbaar vervoer

In het openbaar vervoer zijn verschillende cao’s van 

toepassing. Voor het streekvervoer is de cao Openbaar 

Vervoer of de cao Multimodaal Vervoer van toepassing. 

De eerste geldt voor concessies waar alleen busvervoer 

is, de tweede geldt voor de concessies met trein en bus. 

De stadsvervoerders hebben elk hun eigen cao, evenals 

de NS. Tenslotte is er voor het Besloten Vervoer een cao 

afgesproken.
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 11 Indirecte personeelskosten

Toelichting

De indirecte personeelskosten betreffen (grotendeels)  

de overhead, of: de kosten voor de eigen organisatie van 

een vervoersbedrijf. Het gaat om onder meer de directie, 

medewerkers van Marketing, HRM, Vervoerontwikkeling, 

Verkeersleiding en van het service/klantencentrum, maar 

ook om bijvoorbeeld de ondernemingsraad. 

De ervaring leert dat het aandeel van de indirecte personeels-

kosten in het streekvervoer lager ligt dan in het stadsvervoer. 

Deels zit dit in het feit dat een stadsvervoerder als een uit-

hangbord van de stad of regio wordt gezien en dat het als 

vanzelfsprekend wordt beschouwd dat de vervoerder par-

ticipeert in bijvoorbeeld grote evenementen of speciale 

acties. Een goed voorbeeld is de betrokkenheid van RET  

bij de marathon van Rotterdam en bij speciale acties rond 

dit evenement. Een stadsvervoerder ligt onder het politiek 

vergrootglas, wat leidt tot hogere indirecte kosten. De 

invloed van het al dan niet aanbesteden is niet eenduidig 

vast te leggen.

Kengetallen

  Streekvervoer: 10 – 15 procent van de totale kosten

  Stadsvervoer: 20 – 22 procent van de totale kosten

  Ter vergelijking: de personeelskosten (direct en  

indirect) bedragen ongeveer 60-65 procent van de 

totale kosten
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 12 ICT/telematica

Introductie 
In vergelijking met tien jaar geleden is het belang van ICT 

en telematica in de totale kosten van een vervoersbedrijf 

fors toegenomen. De introductie van de OV-chipkaart, 

nieuwe voertuigvolgsystemen en de ontwikkeling van 

actuele reisinformatietoepassingen zijn de belangrijkste 

factoren achter deze groei. Schattingen geven aan dat de 

kosten hiervoor ongeveer 10 tot 15 procent van de totale 

kosten bedragen, hoewel deze kosten vaak geïntegreerd 

zijn in de voertuigkosten. In dit hoofdstuk worden de kosten 

voor ICT en telematica expliciet besproken. 

De kosten voor ICT en telematica kunnen in vier cate-

gorieën worden ingedeeld, te weten:

  Voertuigen (fysiek)

  Haltes (fysiek)

  Back End Systems (systeem)

  Beheer (inclusief nieuwe proposities)

Voertuigen

Toelichting

Zoals gezegd, het belang van ICT en telematica in voer-

tuigen is de afgelopen jaren gegroeid. Kostenposten in  

een voertuig zijn:

  Boordcomputer (GPS, 3G, voertuigvolgsystemen, 

OV-chipkaartapparatuur)

  Validators (voor een standaardbus zijn er ten minste drie 

nodig)

  Bekabeling

  KAR/VETAG

  Camera

  Informatiedisplays (inclusief benodigde software)

  Wi-Fi

De validators (inclusief ophanging, bekabeling en benodigde 

software) vormen in euro’s de belangrijkste kostenpost in 

een voertuig. In deze paragraaf staat vooral de fysieke ver-

schijningsvorm van de validators centraal, maar voor het 

functioneren is een volledige administratie nodig (zie para-

graaf Back End Systems). Validators zouden in principe 

ongeveer tien jaar mee kunnen, maar er zijn inmiddels sig-

nalen uit het veld dat deze levensduur korter zou zijn.

Een ontwikkeling die de afgelopen jaren merkbaar is (en de 

kosten drukt) is de integratie van verschillende functionali-

teiten in een busontwerp. Camera’s en displays worden bij-

voorbeeld steeds vaker standaard ingebouwd. Daarnaast 

zijn veel kosten afhankelijk van de functionaliteiten die door 

de vervoerder worden gewenst. Voor Wi-Fi geldt bijvoor-

beeld dat er duidelijke verschillen bestaan in de kwaliteit 

van de verbinding en dus ook in de prijs.

Bij een gelede bus en bij de tram moet rekening worden 

gehouden met extra benodigde validators, meer bekabe-

ling en eventueel extra voorzieningen (displays, Wi-Fi, et 

cetera). Bij de tram valt de factor nog iets hoger uit vanwege 

de extra lengte (en dus extra validators en bekabeling), 

maar ook door de invloed van de inductiestromen.

Voor de metro en de regionale trein geldt dat de kosten per 

voertuig beduidend lager uitvallen (en in veel gevallen zelfs 

nagenoeg nihil zijn) omdat de OV-chipkaartapparatuur zich 

op de stations bevindt.

Belangrijk bij de apparatuur in het voertuig is de ombouw, 

in het geval van een overgang van een concessie naar een 

Kengetallen

  Standaardbus: € 10.000,- – € 14.000,-

  Gelede bus: € 15.000,- – € 16.000,-

  Tram: + 15 procent (ten opzichte van de gelede bus; 

afhankelijk van het aantal extra deuren)

  Beheerkosten (onderhoud door leveranciers + mens-

kracht): € 2.000,- – € 2.500,- per jaar per bus

  Losse handhelds

 •  Simpel (voor toezichthouders): € 1.500,- – € 2.500,-

 •  Uitgebreid (voor buurtbussen, versterkingsritten 

met touringcar, et cetera): € 3.500,-

  Omstelkosten: € 10.000,- per bus (afhankelijk van al 

dan niet een andere leverancier van het systeem)
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nieuwe vervoerder, waarbij (een deel van) de voertuigen 

wordt overgenomen. In dat geval moet rekening worden 

gehouden met omstelkosten. Die zitten vooral in de OV-chip-

kaartapparatuur. Wanneer een nieuwe vervoerder werkt 

met een andere leverancier van het systeem, zijn deze 

omstelkosten maximaal. In veel gevallen zal, gelet op de 

maximale levensduur van een validator, rekening moeten 

worden gehouden met vervanging. In deze situatie moet 

overigens ook rekening worden gehouden met de omstel-

tijd bij de overgang van de concessies. Een totaal wagen-

park kan niet in een nacht worden omgebouwd. In het 

uiterste geval kan deze omsteltijd oplopen tot drie maanden.

Haltes

Toelichting

Het aantal displays met actuele reisinformatie op haltes is 

de laatste jaren fors toegenomen. In dat opzicht lijkt de 

grootste sprong al te hebben plaatsgevonden. Mogelijk zal 

de vervanging een rol gaan spelen. De inschatting is echter 

dat de ontwikkeling van mobiele apps een grootschalige 

uitrol van nieuwe displays overbodig maakt.

Het beheer van de displays ligt meestal bij de beheerder 

van de halte. De bediening en het bijbehorende databeheer 

vindt vaak plaats bij de vervoerder en/of bij de ov-autoriteit. 

Verschillende overheden werken voor het databeheer 

samen in GOVI, wat schaalvoordelen oplevert.

Check-in, check out apparatuur (Cico) is alleen van toe-

passing voor trein en metro.

Back End Systems

Toelichting

Met Back End Systems wordt de backoffice bedoeld van 

vervoerders voor het in de lucht brengen en houden van 

ICT-toepassingen in het voertuig, maar ook voor manage-

mentprocessen. In het openbaar vervoer gaat het concreet 

over de benodigde hardware (niet: de apparatuur in het 

voertuig, reeds onderdeel van de kosten in het voertuig), 

software voor de OV-chipkaart en voor voertuigvolgsyste-

men, het ‘up and running’ brengen van systemen en het 

aansluitproces bij TLS.

In principe hoeft een vervoerder de investering slechts 

eenmalig te doen en hoeft de administratie bij een nieuwe 

concessie niet elke keer opnieuw te worden ingericht. Dat 

geldt ook voor het aansluitproces bij TLS. Wel moet rekening 

worden gehouden met uitbreidingen van capaciteit en/of 

functionaliteiten. Bij aanbestedingen geeft dit een voordeel 

aan de bekende vervoerders ten opzichte van eventuele 

nieuwe toetreders, die de investeringskosten voor de admi-

nistratie moeten verrekenen.

Beheer

Toelichting

Voor de OV-chipkaartapparatuur in voertuigen moet rekening 

worden gehouden met licenties voor en het onderhoud van 

de validators. De kosten hiervoor hangen vooral samen met 

het aantal validators (en dus indirect met het aantal bussen).

Voor het beheer van de backoffice zal veel afhangen van de 

benodigde complexiteit van de software, bijvoorbeeld voor 

de E-ticketing operating data (EOD) of vanwege verschillende 

modaliteiten in een concessie. Tevens is in het genoemde 

bedrag rekening gehouden met updates van de software, 

zowel reguliere updates als updates vanwege beveiligings-

problemen.

Kengetallen

  Actuele informatiedisplay (sec): € 1.500,-

  Inclusief plaatsing: € 5.000,- – € 10.000,- (per halte)

  Infotin: € 500,- per stuk

  Check-in, check-out apparatuur: € 1.000,- – € 1.500,- 

(inclusief bekabeling en ‘hufterproof’ maken: € 5.000,-) 

  OVC-tourniquets: PM

Kengetallen

  Benodigde licenties en het onderhoud van de appa-

ratuur in voertuigen (vooral validator): € 50.000,-  

(1 fte) per 200 bussen

  Beheer backoffice: € 0,5 miljoen – € 1,5 miljoen per jaar

  Kosten TLS

 •  Gebruikskosten: € 0,05 – € 0,07 per rit

 •  Kosten voor de ontwikkeling en invoering van een 

nieuw reisproduct: € 25.000,- – € 40.000,- per 

propositie 

Kengetallen

Totaal benodigde investering voor het opzetten van een 

Back End System: € 3 miljoen – € 5 miljoen per toetre-

dende vervoerder (eenmalig)
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opbouw gemiddeld DRU-tarief

direct personeel indirect personeel materieel
kilometerkosten indirecte kosten risico en winst
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 13 Kosten en tarief per dienstregelinguur

Algemeen

In aanbestedingen en in het concessiebeheer wordt vaak 

gewerkt met het begrip kosten per dienstregelinguur (dru), 

oftewel: de kosten voor één uur openbaar vervoer (conform 

dienstregeling) door één voertuig. Op basis van voorgaande 

kengetallen is het mogelijk een berekening te maken van 

deze dru-kosten. Dit gebeurt op basis van directe en indi-

recte kosten. Directe kosten zijn te herleiden tot het con-

crete aanbod voor een reiziger. Onder deze kosten vallen 

personeelskosten, voertuigkosten (inclusief apparatuur) en 

kilometerkosten (onderhoud, brandstof). De indirecte kos-

ten betreffen de overhead, zoals huisvesting, ICT, marketing 

en beheer. De dru-kosten zijn per modaliteit verschillend. 

Daarnaast zijn dru-kosten sterk afhankelijk van de eisen in 

een bestek: hoe meer extra's, hoe hoger de dru-kosten.

Het dru-tarief is het bedrag dat een opdrachtgevende over-

heid uiteindelijk betaalt voor één dru. Dit zijn de dru-kosten 

plus een opslag voor risico en winst. De omvang van deze 

opslag hangt van een groot aantal factoren af, bijvoorbeeld 

van de opbrengstverantwoordelijkheid (en dus -risico), de 

onzekerheden in een concessie en de concurrentie. In het 

streekvervoer ligt de risico- en winstopslag gemiddeld tus-

sen 5 en 10 procent. In het stadsvervoer, zeker in de con-

cessies waar onderhands wordt gegund, ligt dit percentage 

iets lager.

In onderstaande figuur is grafisch weergegeven hoe het  

DRU-tarief is opgebouwd en wat de impact is van de 

diverse posten.

In sommige concessies of concessie-onderdelen (vooral 

trein en metro, in mindere mate: tram) wordt gewerkt met 

het begrip dienstregelingkilometer (drk). Een dienstregeling-

kilometer is een eenheid voor het aantal kilometers open-

baar vervoer (conform dienstregeling).

De hiernaast genoemde kengetallen zijn opgesteld op basis 

van berekeningen met de kengetallen uit eerdere hoofd-

stukken en zijn inclusief de risico- en winstopslag. De ken-

getallen zijn hierdoor een indicatie voor de dru-tarieven. 

Daarbij is gewerkt met bandbreedten, zoals die ook bij de 

verschillende kengetallen zijn genoemd.
Figuur 1. Opbouw gemiddeld DRU-tarief

Kengetallen

  Standaardbus: € 108,- (bandbreedte: € 85,- – € 115,-)

  Tram: € 207,- (bandbreedte: € 170,- – € 245,-)

  Metro: € 450,- (bandbreedte: € 400,- – € 500,-)

  Regionale trein

 •  Dru: € 400,- – € 800,-

 •  Dienstregeling kilometer: € 6,- – € 13,-
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Bijlage 1 Bronnen en verantwoording

Bronnen
Door een groot aantal personen en organisaties is input en expertise geleverd voor het onderzoek. 

Het gaat zowel om mensen in de begeleidingsgroep, als om toetsing van de cijfers door experts 

en het beschikbaar stellen van data, kennis, informatie en ervaringen. 

  Stadsregio Amsterdam

  Metropoolregio Rotterdam Den Haag

  Ov-bureau Groningen-Drenthe

  Provincie Groningen

  Provincie Overijssel

  Provincie Gelderland

  Provincie Noord-Holland

  Provincie Zuid-Holland

  Provincie Utrecht

  Provincie Limburg

  Gemeente Almere

  Gemeente Amsterdam

  Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  GOVI (Grenzeloos OV Informatie)

  UITP

  CROW-KpVV

  Expertisecentrum Rail

  Tarievenbureau OV

  RET

  Veolia

  De Lijn

  ProRail

  Bradon

  Arcadis
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