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De markt voor OV-Bussen is in beweging. Dit heeft 
alles te maken met verschillen in reizigersgroei, 
veranderende consumentenvoorkeuren en 
innovaties in alternatieve brandstoffen en ICT. Om 
ef!cïenter te kunnen omspringen met subsidiegeld 
èn meer reizigers in de bus te krijgen, zal het 
aanbod beter moeten aansluiten op de vraag.
De totale afzet van bussen zal daarbij de komende 
jaren gelijk blijven of licht dalen. Met de 
verschillende proeven komt grootschalige inzet van 
elektrische bussen dichterbij, maar op korte termijn 
lijkt de aanschaf van Euro VI-bussen een gunstige 
propositie te hebben. Alternatieve concepten als 
gas en hybride zullen hierdoor enigszins op de 
achtergrond komen. 
OV-autoriteiten staan voor een grote uitdaging om 
aanbestedingen te vereenvoudigen en ef!ciënter 
om te gaan met publieke middelen. Daarbij gaan ze 
noodgedwongen voor de laagste kosten, maar blijft 
vergroening tegelijkertijd belangrijk. In dat licht is er 
dan ook iets voor te zeggen om de (motor) technische 
invulling van de concessie zo veel mogelijk aan de 
uitvoerder (het OV-bedrijf) over te laten. 

Effect van de economische crisis op het openbaar 
vervoer beperkt
De economische tegenwind raakt de vraag naar openbaar 
vervoer (OV) beperkt. Er bestaat weliswaar een nauw 
verband tussen economische groei en mobiliteit1, maar 
voor het openbaar vervoer geldt dit minder sterk. Dit komt 
ondermeer doordat mensen bij economische tegenslag 

1 Bereikbaarheid versterkt de maatschappelijke participatie, de 
handel en is een belangrijk vestigingsplaatscriterium. Daarmee 
is ook een kwalitatief goed openbaar vervoer cruciaal voor de 
economie.

Figuur 1 groei aantal reizigerskilometers vlakt af, 
bus, tram en metro al langere tijd stabiel (in mld. 
km per jaar)

De groei van het aantal reizigerskilometers in het openbaar 
vervoer kwam de laatste jaren voor rekening van de trein. 
Enerzijds is dit verklaarbaar door de gestegen gemiddelde 
afstand tot het werk*, anderzijds is ook de arbeidsparticipa-
tie toegenomen, wat meer woon-werkverkeer genereert.

* De woon-werk afstand is tussen 2000 en 2009 gestegen van 
15,7 km naar 17,3 per enkele reis.

Bron: KIM, CPB, TNO, bewerking ING Economisch Bureau
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naar verhouding vaker met het openbaar vervoer reizen 
en maar liefst 40% van de reizigerskilometers door scholie-
ren en studenten worden gemaakt. Zo is de vervoersvraag 
in het recessiejaar 2009 slechts afgevlakt en niet gedaald 
(!guur 1). Hoewel de overheid via de OV-autoriteiten een 
basisvoorziening voor busvervoer wil garanderen, is het 
netwerk niet langer een vastomlijnd gegeven. Het aantal 
reizigerskilometers en vooral de regionale spreiding is een 
belangrijke indicator voor de bezettingsgraad in het OV en 
zeker op lange termijn ook voor de inzet van busmaterieel.

Nieuwe werken belangrijke reden voor stagnerende 
reizigersvervoer
Tot 2020 wordt in scenariostudies een jaarlijkse groei van 
0,5% tot 1% voor het openbaar vervoer verwacht2. Uitgaande 
van een matige groei van het treinvervoer zal het busver-
voer het komende decennium ongeveer dezelfde omvang 
behouden. Dit geldt naar verwachting ook voor het bus-
senpark. Voor deze stabilisatie zijn verschillende redenen 
te noemen. De belangrijkste is dat de noodzaak van woon-
werkverkeer onder druk staat. Het nieuwe werken dat op 
grotere schaal aanslaat, is hiervoor een belangrijke aan-
leiding.3 Tegelijkertijd lijkt ook de woon-werkafstand tegen 
grenzen aan te lopen. Uit de reactie op het overheidsplan om 
de onbelaste reiskostenvergoeding te schrappen, bleek dat 
werknemers !nancieel snel geprikkeld worden om dichter 
bij huis te gaan werken (of te verhuizen). Het besparen van 
reistijd is hierbij vanzelfsprekend ook een belangrijk motief.4

2 Zie ook het TNO-rapport: ‘Samen op weg naar een duurzaam 
mobiliteitssysteem’, juni 2012.

3 Zie ook de ING-publicatie: ‘Het Nieuwe Werken neemt kantoren-
organisaties op de schop’, oktober 2011.

4 Dit volgde uit een sterke daling van online bezoek van vacatures 
die verder van huis gelegen zijn.

Regionaal flinke groeiverschillen; stadsvervoer 
groeit, regiovervoer krimpt
In de Nederlandse bevolkingsprognoses concentreert de 
groei zich vooral in en om de grotere steden. Dit betekent 
voor het openbaar vervoer dat er een groter beroep wordt 
gedaan op het openbaar vervoersysteem en dat de intensi-
teit toeneemt. De frequentie zal hierdoor omhoog gaan, wat 
meer materieel vraagt. Zo stijgt de bevolking van steden 
als Arnhem, Amsterdam, Amersfoort, Groningen, Zwolle, 
Utrecht en Almere, naar verwachting met 7% tot 17% tussen 
2012 en 20205. Het aantal dagelijkse reizigers in en rond 
Amsterdam van 500.000 zal bijvoorbeeld sterk groeien. 
Anderzijds zullen de meer landelijke gebieden in Noordoost 
Groningen, Zeeuws Vlaanderen en Zuid-Limburg in bevol-
king krimpen.

Uiteenlopende regionale ontwikkeling werkt door in 
de inzet van materieel
Het stads-en streekvervoer zijn in de OV-praktijk twee 
verschillende markten. Zo is de gemiddelde afstand die een 
bus dagelijks a"egt buiten de stad ca. 400-500 km en kan 
oplopen tot boven 700 km bij een Interliner terwijl een stads-
bus soms 250 km nauwelijks haalt.6 Waar de gemiddelde ki-
lometrage van een stadsbus lager is, is de bezettingsgraad  
bijna vanzelfsprekend hoger. Dit vraagt om een ander soort 
bedrijfsvoering en een andere inzet van materieel. Gevolg 
is per saldo dat een groter deel van het bussenpark in de 
toekomst in en om de steden wordt ingezet.

5 Bron: CBS

6 Uit de praktijk blijkt dat de gemiddelde snelheid van een bus niet 
verder komt dan 15-25 km/uur.

Figuur 2 Gebruik openbaar vervoer per saldo afgeremd 

  

* In de praktijk gebruiken ouderen meer eigen vervoer en individuele voorzieningen als besteld vervoer. Bron: Het belang van openbaar 
vervoer, KIM/CPB 2009

–
- Het nieuwe werken (tijd en plaatsonafhankelijk werken)
 groeit snel
- Lage verwachte economische groei tot 2020
- Het autogebruik groeit nogsteeds
- Onzekerheid rond de !scale faciliteiten van  
 woon-werk verkeer
- Onzekerheid over het voortbestaan van de  
 OV-studentenkaart
- Vergrijzing: uitonderzoek blijkt dat ouderen gemiddeld
 minder gebruik maken van het openbaar vervoer*

+
- Verwachte bevolkingsgroei van 0,35% per jaar  
 tot 2020
- Intensiever gebruik van openbaar vervoer in de 
 steden
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Omzet OV-sector toont afnemende groei 
In het Nederlandse openbaar busvervoer gaat naar schat-
ting jaarlijks ruim # 4 mld. om.7 De afgelopen vijf jaar heeft 
de openbaar vervoermarkt een gemiddelde omzetgroei 
van 4,5% per jaar laten zien (!guur 3). Wel wordt de groei 
beperkt door budgetkrapte, wat tevens de dienstverlening 
onder druk zet. In vergelijking met andere sectoren vertoont 
de omzetontwikkeling in de OV-markt een redelijk stabiel 
beeld. Overheidssubsidies creëren dan ook een omzetba-
sis. OV-bedrijven genereren gemiddeld een marge van 2% 
tot 5%. Dit maakt kostenef!ciëntie cruciaal. 

7 Bron: CBS (2009), bewerking ING Economisch Bureau.

Figuur 4 Financiële structuur van de OV-markt

Bron: ING Economisch Bureau

Figuur 3 Omzetgroei openbaar vervoerbedrijven 
vertoont dalende lijn

Bron: CBS. 
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Rijksoverheid

OV-autoriteiten (18)

Inkomsten contract
OV-studentenkaart

Evt. aanzuivering 
exploitatietekort 

(via moederorganisatie)
Kaartverkoop reizigers 

(via OV-chipkaart)
Overige commerciële 

activiteiten

BDU-uitkeringen*

Verstrekken van subsidies op basis van DRU’s** bij aanbesteding; 
(40%-50% van de opbrengst voor OV-bedrijven, maar neemt af)

Kosten-of opbrengsten-
contracten***

OV-bedrijven/uitvoering

* BDU; Brede doelgroepen uitkeringen; verdeling geschiedt op basis van een vaste sleutel en onafhankelijk van regionale prestaties 
** Subsidies worden verstrekt op basis van dientsregelinguren (DRU’s), de methode is veelal vastgelegd in de subsidieverordening 
 van de concessieverlener. Het verstrekken van subsidie geschiedt bij beschikking die vatbaar is voor bezwaar. Als de vervoerder
 niet aan het DRU-criterium voldoet of niet onder de norm van te laat komen blijft, wordt een korting opgelegd. 
*** Bij opbrengstencontracten wordt een vast bedrag per passagier betaald, het risico rust hier in belangrijke mate bij de vervoerder. 
 In geval van kostencontracten wordt er een garantiebedrag per km/DRU betaald. In dit geval neemt de OV-autoriteit het risico van 
 een lage bezetting over.  
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OV-chipkaart steeds meer de ‘kassa’ van het OV-
bedrijf
Onder invloed van meer marktwerking is de balans binnen 
het openbaar vervoer de afgelopen tijd langzaam naar meer 
private omzet verschoven. De opbrengst uit kaartverkoop 
aan reizigers is echter nog altijd onvoldoende voor een 
rendabele bedrijfsvoering. Het subsidiebedrag blijft dan 
ook van doorslaggevend belang bij het verlenen van een 
concessie. Hierdoor is de publieke greep op de sector nog 
altijd groot. 
De subsidieverstrekking staat al geruime tijd onder druk, al 
lijkt de post in de bezuinigingen voor 2013 gedeeltelijk ge-
spaard te worden.8 Hoe dit uitpakt op regionaal niveau wordt 
overigens door de verschillende OV-autoriteiten individueel 
beslist. Gemiddeld zijn de subsidies die OV-autoriteiten uit 

8 Het lenteakkoord 2012 van VVD/CDA/D66/Groenlinks/CU beperkt 
de eerder geformuleerde bezuinigingsopdracht (Kabinet Rutte) 
voor het OV. Dit is ondermeer te danken aan het belang dat aan 
congestiebeperking wordt gehecht.

de brede doelgroepuitkeringen (BDU) van de Rijksoverheid 
verstrekken nog ongeveer goed voor 50% van de omzet 
(!guur 4). In sommige regio’s is dit reeds gedaald naar ca. 
40% (zoals in Limburg). Op deze manier wordt de OV-
chipkaart steeds meer de ‘kassa’ van de OV-bedrijven. 

Spelers op de OV-markt wijzer, maar markt blijft 
onvoorspelbaar
Met ruim 10 overwegend grote spelers (inclusief de ge-
meentevervoerbedrijven) is de OV-markt een geconsoli-
deerde en zeer concurrende markt, waarin Connexxion 
ondanks het recente verlies van concessies in Friesland en 
Zuid-Holland marktleider is. Na ruim 11 jaar aanbesteden 
en ca. 100 gelukte9 aanbestedingen hebben OV-bedrijven 

9 In de praktijk verlopen niet alle aanbestedingen vlekkeloos. Dit 
heeft vooral te maken met het eisenpakket dat in het bestek wordt 
neergelegd. In het recente verleden heeft dit tot problemen geleid 
bij de aanbesteding van het stads- en regiovervoer Utrecht en de 
regio IJsselmond. 

Figuur 5 Governance structuur van de OV-markt 

Bron: ING Economisch Bureau
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Openbaar (41) of onderhands aanbesteden (4), 
verlening concessie (besluit**)

Inschrijven op aanbesteding concessies  

OV-bureau schrijft milieutype 
of norm voor
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aanschaf nieuwe bussen

OV-bureau (18)
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de nodige ervaring opgedaan met de tendering. Nadat 
de gemaakte concessieafspraken in de eerste ronde lang 
niet altijd pro!jtelijk uitpakten voor de OV-bedrijven, leek 
de opgedane ervaring zich in tweede ronde uit te betalen 
in een realistischer biedingspatroon. Toch wijzen recente 
aanbestedingstrajecten in 2012 opnieuw op een prijzen-
slag. Inmiddels zijn de eerste concessies (o.a. stadsver-
voer Leeuwarden als onder deel van Zuid- en Noord-West 
Friesland) voor de derde keer verleend. 

Nieuwe partijen op de OV-markt: onderaannemers 
en een enkele toetreder
Gezien het competitieve karakter van de OV-markt is het 
opvallend dat er met het Israelische EBS - dat de concessie 
in Waterland binnenhaalde - desondanks een toetreder op 
de Nederlandse markt is verschenen. Eerder was Qbuzz al 
toegetreden. Een ontwikkeling die ook in het oog springt is 
dat er steeds meer onderaannemers worden ingeschakeld 
door concessiehouders. Deze partijen hebben vaak hun oor-
sprong in de touring- of taxibranche en worden bijvoorbeeld 
ingezet op één speci!ek traject. Het belangrijkste voorbeeld 
van een onderaannemer is TCR-groep uit Middelburg.    

Eenduidigheid, transparantie en eenvoud in 
aanbesteding laat te wensen over
Medio 2012 zijn er 18 aanbestedende (decentrale) OV-
autoriteiten, waaronder 6 stadsregio’s of regionale samen-
werkingsverbanden. Aangezien elk bureau autonoom 

opereert, zorgt dit voor een lappendeken aan verschillende 
procedures, waarbij speci!eke eisen uiteenlopen. Met de 
val van het kabinet Rutte in 2012 is de beperking van het 
aantal OV-autoriteiten voorlopig van de baan.
Hoewel de gunningcriteria deels uniform zijn, is er weinig 
onderlinge afstemming, wat de ef!ciëntie voor zowel de 
aanbesteder als het OV-bedrijf niet ten goede komt. Met de 
introductie van alternatieve brandstoffen en de trend naar 
vergroening heeft dit de afgelopen jaren geleid tot verschil-
lende keuzes en routes. Een ander nadeel van de versnip-
pering in de aanbesteding is dat bij elk bureau diepgaande 
(technische) kennis aanwezig moet zijn, wat een grote 
(externe) personele inzet vergt. 

‘Geef OV-bedrijven de vrijheid om de concessie 
technisch in te vullen’
OV-bedrijven lopen al met al aan tegen tijdrovende aanbe-
stedingsprocedures die per concessiegebied of OV-auto-
riteit van elkaar verschillen. Daarbij kan van OV-bedrijven 
gevraagd worden om verschillende varianten door te 
rekenen. Bovendien is de beleving dat te veel (technische) 
speci!caties rond de inzet van materieel worden gedic-
teerd, wat de creativiteit en vernieuwing bij OV-bedrijven 
tegenhoudt en inef!ciëntie in de hand werkt. Wat techniek 
betreft ligt de investeringsbeslissing dus grotendeels bij 
de overheid. Echter, er is een hogere ‘value for money’ 
mogelijk zo volgt uit de praktijk. Het belangrijkste advies 
van OV-bedrijven en dealers/importeurs voor de overheid 

Figuur 6 Verdeling van busconcessies naar OV-bedrijf, stand per 01/07/12 

Bron: ING Economisch Bureau op basis van KPVV
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hebben, is dan ook: ‘Geef ons een emissienorm/eis en laat 
de verdere technische invulling aan de uitvoerder over’.    

OV-Bussenmarkt

OV-bussenpark nagenoeg stabiel op 5.100
Het totale Nederlandse bussenpark (inclusief touringcars) 
heeft begin 2012 een omvang van 11.000. Dit aantal is over 
de afgelopen 10 jaar per saldo stabiel gebleven. Ruim 5.100 
hiervan zijn OV-bussen (!guur 7). De afgelopen vier jaar 
heeft er nog enige groei plaatsgevonden, maar veel is het 
niet. Rekeninghoudend met de ontwikkeling van het reizi-
gersverkeer zal het OV-bussenpark de komende jaren naar 
verwachting nagenoeg stabiliseren.  

Bussenpark met liberalisering gestaag verjongd
Een jaar na de start van de verplichte aanbesteding, begin 
2002, was de helft van het bussenpark 8 jaar of jonger. Dit is 
10 jaar later gegroeid naar bijna driekwart, wat een aanzien-
lijke verjonging betekent (!guur 8). Van het speci!eke OV-
bussenpark is ongeveer driekwart zelfs 5 jaar of jonger, wat 
blijkt uit de verdeling naar milieuklasse. Bussen met Euro 
V en EEV-motoren zijn immers pas vanaf eind 2006 op de 
markt gekomen. Gezien de langere concessieperiodes van 
de laatste tijd is het mogelijk dat de gemiddelde leeftijd van 
het OV-bussenpark de komende jaren weer licht oploopt. 
Op langere termijn zorgt ook de langere levensduur van 
elektrische bussen naar verwachting voor een stijging van 
gemiddelde leeftijd.

Box 1: Trends en ontwikkelingen in concessieverlening

Concessiegebieden groter door samenvoeging… 
Het aantal concessiegebieden wordt kleiner. Dit speelt al enige tijd, maar zet zich naar verwachting langzaam door. 
Begin 2012 telde Nederland nog 49 gebieden, maar dit aantal wordt door samenvoeging van aangrenzende gebieden 
kleiner. Zo is het stadsvervoer Leeuwarden samengevoegd met Noord- en Zuidwest Friesland en is de regio Overig 
Rotterdam samengevoegd met de rest van Rotterdam. Dit zorgt voor enige uniformering. Hoewel er nog wel enkele 
samenvoegingen van regio’s denkbaar zijn zal het aantal gebieden voorlopig toch boven de 40 blijven. 

…en concessieperiodes worden langer
Een andere ontwikkeling die herkenbaar is bij de verleende concessies is de langere looptijd. Op grond van de wet 
personenvervoer 2000 is de maximale concessieperiode 8 plus 2 jaar. Aangezien het materieel veelal langer meegaat, 
worden concessiecontracten de afgelopen jaren voor een langere periode gesloten. Hierdoor is de aansluiting bij de 
economische levensduur verbeterd. Voor OV-bedrijven resulteert dit in afschrijving over een langere periode en daar-
door in lagere kosten. 

Openbare aanbesteding stadsvervoer voorlopig van de baan 
Een rechtstreeks gevolg van het gevallen kabinet Rutte is de legalisering van de onderhandse aanbesteding van het 
stadsvervoer. Anders dan de Europese wetgeving maakt de wet personenvervoer 2000 geen uitzonderingsmogelijk-
heid voor de openbare aanbesteding van het stadsvervoer In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Ook deze 
propositie is gekeerd, nu medio 2012 een initiatiefwetwijziging voor het onderhands aanbesteden van het openbaar 
vervoer is aangenomen*. Dit betekent dat de onderhandse gunning aan de gemeentevervoerbedrijven GVB, RET, HTM 
voorlopig zal blijven bestaan. De ingecalculeerde ef!ciëntiebesparing door uitbesteding aan marktpartijen lijkt hier-
mee onrealistisch geworden**. Vanuit economisch oogpunt valt dit te betreuren. 

Toekomstige splitsing in exploitatie en materieelconcessie voorstelbaar
Bussen met ‘schone’ aandrijving zoals elektriciteit hebben een langere levensduur dan conventionele bussen. Om aan-
sluiting te houden bij de langere economische levensduur van bussen die van nieuwe (elektrische)aandrijftechnologie 
zijn voorzien, is het splitsen van concessies voorstelbaar: In de toekomst kan er een splitsing ontstaan, waarbij er een 
lange concessie (bijvoorbeeld 20 jaar) zal worden verstrekt voor het materieel en een korte (bijvoorbeeld voor 5 jaar) 
voor de exploitatie van het concessiegebied. De exploitatie kan in dit geval volledig los van de eigendom of het hou-
derschap van materieel volledig los komen te staan van de vervoerder. Als gevolg hiervan zal de contractsom kleiner 
worden. Denkbaar is dat in dit systeem pools van materieel ontstaan.

* Initiatiefvoorstel Monasch (PvdA), Bashir (SP), Van Gent (GroenLinks) en Verhoeven (D66). De tweede kamer is hier 21/06/12 mee akkoord 
gegaan. 

** Het kabinet Rutte had nadrukkelijk rekening gehouden met een ef!ciëntiebesparing van # 120 miljoen als resultaat van de openbare  
aanbesteding in de steden.
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Geringe aandeel alternatief aangedreven bussen 
wijst nog niet op revolutie   
Ondanks dat er veel aandacht is voor bussen op alterna-
tieve brandstoffen, moet de huidige invloed niet worden 
overschat; begin 2012 wordt nog slechts 3% van de bussen 
op gas, hybride, elektrisch of biodiesel aangedreven. Het 
overgrote deel van het OV-bussenpark bestaat dus nog altijd 
uit dieselbussen, wat aangeeft dat de introductie van alter-
natieve brandstoffen langzamer gaat, dan je zou denken. 
Dit hangt vooral samen met de (fors) hogere aanschafprijs, 
die kan leiden tot een meerprijs (standaard) van # 100.000 
bij CNG/LNG bussen en zelfs # 150.000 voor een hybride 
variant. Daarnaast zijn er (algemene) kosten voor de aanleg 
van infrastructuur. Wel zijn de brandstofkosten lager. Bij de-
zelfde uitgangspunten voor inzet is rendabele exploitatie in 
de praktijk (nog) niet eenvoudig. Wel geldt dat de total cost 
of ownership (TCO) sterk afneemt als uitgegaan wordt van 
een langere gebruikstermijn.     

Luchtkwaliteit is in grote steden belangrijker, maar 
materieel is niet schoner
Het milieubelang van schone bussen speelt nadrukkelijk in 
de steden, omdat de intensiteit van vervoer en daarmee sa-
menhangende emissie van schadelijke gassen groter is. Het 
materieel in de grote steden is echter niet schoner. Opval-
lend is dat er in Amsterdam en Den Haag in het voorjaar van 
2012 nog relatief veel euro III bussen en zelfs nog enkele 

Figuur 7 Nederlandse OV-Bussenpark naar type en totaal (per begin van elk jaar)* 

* Aantallen bussen exclusief bussen van onderaannemers.
Bron: KPVV, bewerking ING Economisch Bureau

Figuur 8 Bussenpark ruim 10 jaar na liberalisatie 
OV-markt aanzienlijk jonger

Bron: CBS, betreft bussenpark inclusief touringcars
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euro II voertuigen rondrijden.10 Met het hanteren van een 
gemiddelde leeftijdeis voor het wagenpark blijkt de prikkel 
om te vervangen minder groot.

Afzet nieuwe OV-bussen per saldo hooguit stabiel
De rechtstreekse samenhang met de concessieverlening 
leidt ertoe dat de afzet van OV-bussen "uctueert, maar geen 
echte verassingen kent. Het langjarig gemiddelde ligt op 
ruim 600 bussen per jaar, maar sinds 2010 (na het verstrij-
ken van de eerste acht jaar na de start van de marktlibera-
lisering) ligt dit lager. Aangezien de concessies die op de 
markt komen voor de komende jaren vaststaan, geldt dit in 
grote lijnen ook voor de afzet van nieuwe OV-bussen. Wel 
komt het vaker voor dat bestaande bussen (moeten) worden 
overgenomen bij het aangaan van een nieuwe concessie-
periode. In 2012 was dit het geval in de regio Den Haag en 
Rotterdam. Mede hierdoor is de totale afzet van nieuwe bus-

10 Bron: milieuposter OV-bussen 2012, KPVV

Tabel 1 Nieuwe concessies en huidige aantal bussen in dat gebied 2012-2015

 Concessiegebied Ingangsdatum Huidige aantal bussen

2012 Noord- en Zuidwest Friesland 
 (incl. Schiermonnikoog en stadsvervoer Leeuwarden) 09-12-12 174
 Stadsregio Arnhem/Nijmegen 09-12-12 273
 Zuid-Holland Noord 08-12-12 230
 Stadskavel bus Haaglanden 09-12-12 126
 Busvervoer stadsregio Rotterdam 14-12-12 215
   
2013 Haarlem-IJmond juli/aug. 2013 90
 Twente 08-12-13 112
 Stad/Regio Utrecht 08-12-13 335
 Ijsselmond NB 85
 Zutphen-Hengelo-Oldernzaal (multimodale concessie) 14-12-13 20
   
2014 Stadsregio Eindhoven 11-12-14 177
 Stadsvervoer bus, tram, metro Amsterdam (multimodale concessie) 14-12-14 96
 Hoeksewaard en Goeree-Overvlakkee 16-12-14 100
   
2015 Noord-Zeeland 01-01-15 46
 Midden-Zeeland 01-01-15 46
 Zeeuws Vlaanderen 01-01-15 30
 West-Brabant 01-01-15 245
 Oost-Brabant 01-01-15 99
 Groningen/Drenthe 13-12-15 333
 Snelbusdiensten Groningen/Drenthe 13-12-15 27
 Amstelland-Meerlanden 13-12-15 245
 Zuidtangent Haarlem-Vijfhuizen 13-12-15 zie onder Amstelland

Bron: KNV, KPVV, Evobus

Figuur 9 Ontwikkeling afzet van nieuwe OV-bussen

Kenmerkend voor de OV-bussenmarkt is dat de meeste 
concessies aan het einde van het jaar ingaan. 

Bron: Evobus/ING Economisch Bureau
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sen in dit jaar beduidend lager dan het aantal bussen dat in 
de aanbestede regio’s wordt gebruikt (Figuur 9 en Tabel 1).
Aansluitend bij de stabilisering van het reizigersvervoer 
en het bussenpark zal de afzet van bussen de komende 
jaren naar verwachting (gemiddeld genomen) een stabiele 
ontwikkeling laten zien of licht afnemen. De ontwikkeling dat 
bussen door langere concessies langer ingezet worden kan 
de vraag omlaag duwen. Op langere termijn kan de inzet 
van elektrische bussen de gebruiksduur "ink oprekken. 
Daar staat tegenover dat er in stedelijke regio’s langzaam 
meer bussen ingezet gaan worden. 

VDL blijft marktleider… 
Met een aandeel van 33% in het bestaande wagenpark 
is VDL leider in de Nederlandse markt voor OV-bussen 
(!guur 10). Hierna volgen de andere ‘globale’ spelers Mer-
cedes (Evobus) met 21% en MAN (16%). Volvo speelt even-
eens een rol van betekenis in de markt voor OV-bussen. 
Ook Scania heeft zijn come-back gemaakt. Overige merken 
zijn ondermeer Van Hool en Setra. De afgelopen jaren is het 
beeld van de marktverhoudingen per saldo relatief stabiel 
geweest. 

…maar jaar op jaar is sterke fluctuatie mogelijk
Door de samenhang met de ingang van nieuwe concessies 
èn de beperkte omvang van de afzet kent de OV-bussen-
markt jaar op jaar "inke "uctuaties (!guur 11). Orders van 
een nieuwe concessiehouder hebben vaak een omvang van 
tientallen tot enkele honderdtallen bussen, waarbij meestal 
maximaal een combinatie van drie merken wordt gekozen. 
Dat dit tijdelijk tot sterke verschuivingen kan leiden, bleek 
wel in 2011 toen Scania een grote order binnenhaalde en 
daarmee in één klap in dat jaar een fors marktaandeel be-
reikte. Voor een goed zicht op de marktaandelen is het totale 
wagenpark dan ook een beter uitgangspunt. 

Chinese fabrikanten introduceren zich via samen-
werkingsverbanden
Busfabrikanten uit Azië zijn in opkomst. Chinese fabrikan-
ten pro!leren zich bij uitstek met elektrisch vervoer (zie 
verder onder technische ontwikkeling). In Chinese steden 
als Sjanghai wordt hiermee al ervaring opgedaan om de 
luchtkwaliteit te verbeteren. Om de Europese markt te 
betreden, gaan Chinese fabrikanten samenwerkingsver-
banden aan met Europese spelers die beschikken over het 
verkoopnetwerk. Chinese fabrikanten Yutong, Youngman, 
BYD en King Long kijken nadrukkelijk naar marktkansen in 
Nederland, waarbij BYD daadwerkelijk een transactie heeft 
gesloten voor de levering van 6 volledig elektrische bussen 
op Schiermonnikoog. 

Total cost of ownership hoogste prioriteit bij merk en 
typekeuze 
De overwegingen bij de aanschaf van OV-bussen zijn 
vrij constant.11 Het draait om de kosten per kilometer, wat 
tevens gestimuleerd wordt door de eisen in de aanbeste-
dingsprocedures. Voor OV-bedrijven is het merk van een 
bus minder belangrijk dan voor een transporteur die een 
truck aanschaft. Hier komt bij dat de onderlinge prijsver-
schillen tussen de merken gering zijn. Naast de prijs en 
(verwachte) onderhoudskosten is de verwachte courant-
heid van de bus bij verkoop een belangrijke factor in de 
totale kostprijs over de hele looptijd. Hier heeft een merk 
als Mercedes dat wereldwijd actief is met dezelfde model-
len een voordeel. Ondanks de spaarzaamheid bij markt-
partijen is vergroening een structueel thema. Alternatieve 
brandstoffen zijn een onderwerp dat maatschappelijk in de 
belangstelling blijft staan en waarmee ook de locale poli-
tiek kan scoren. Nadeel is wel dat deze bussen in aanschaf 
duurder zijn. In de praktijk is te merken dat OV-bedrijven 

11 Zie hiervoor het ING-rapport ‘Bussen en de openbaar 
vervoermarkt’ juni 2009

Figuur 10 Marktaandelen totale OV-bussenpark (medio 2012)

Bron: Evobus
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op dit moment echter een grotere waarde aan bewezen 
technieken hechten. 

Prijs van nieuwe bussen staat onder druk – kosten-
aandeel materieel daalt 
Het verschil in aanschafprijs van OV-bussen kan afhankelijk 
van het merk bij een vergelijkbaar model oplopen tot 10%. 
Over langere tijd gezien is de prijs van OV-bussen rede-
lijk stabiel geweest. De afgelopen jaren zijn de kosten van 
afschrijving en onderhoud voor OV-bedrijven minder hard 
gestegen dan andere kosten. Met het relatief oude chauf-
feurskorps beslaan de loonkosten thans gemiddeld zo’n 65% 
van het totaal (was ca. 60%12). Ook de brandstofkosten zijn in 
vergelijking met enkele jaren geleden "ink hoger. Dit bete-
kent dat het aandeel van de materieelkosten in de kostprijs 
is gedaald. 

Vroegtijdige afstoot en financieringsgebrek zorgen 
voor overschot op tweedehandsmarkt
De tweedehandsmarkt voor OV-bussen verkeert in een 
zwakke fase. De afgelopen 10 jaar werd gemiddeld 8% van 
het wagenpark jaarlijks geëxporteerd, maar dit is nu minder. 

12 Ten tijde van het ING-rapport ‘Bussen en de openbaar vervoermarkt’ 
in 2009

Er is op dit moment veel aanbod, terwijl de exportmogelijk-
heden gering zijn. Als gevolg hiervan  zijn er op dit moment 
aanzienlijke voorraden. Hiervoor zijn verschillende redenen 
aan te geven.
• Mede doordat concessieperiodes in het verleden korter 

waren dan de (economische) levensduur was het aanbod 
op de tweedehandsmarkt de afgelopen jaren groot. 

• De tweedehands afzet binnen Nederland is zeer gering. 
• Per (Europees) land lopen de speci!caties uiteen; ICT 

beperkt de mobiliteit op de tweedehandsmarkt
• Exportlanden hebben gebrek aan !nancieringsbronnen. 

Bovendien is er ook vanuit grote steden in opkomende 
landen zoals in Oost-Europa steeds meer belangstelling 
voor nieuwe bussen. 

Figuur 11 Marktaandelen afzet (registraties) OV-bussen 2010-2012

* Doordat het overgrote deel van de OV-bussen aan het eind van het jaar op kenteken wordt gezet, is het aantal registraties over de eerste helft 
van het jaar zeer beperkt.

Bron: Evobus
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Technische ontwikkeling 

Er zijn drie belangrijke trends in de OV-bussenmarkt te 
onderscheiden die de toekomstige vraag naar OV-bussen 
doen veranderen (!guur 12). 

1. Veranderende vraag en budgettaire krapte vragen 
om intelligent aanbesteden en gedifferentieerde inzet
De ef!ciëntie van het openbaar vervoer laat nog te wen-
sen over. De veranderende mobiliteitsbehoefte vraagt 
om aanpassing van de organisatie en materiële inzet. In 
de praktijk wordt benadrukt dat de aansluiting van vraag 
en aanbod veel beter kan. Hierbij gaat het vooral om het 
beter aansluiten van de materiële inzet op de omvang van 
de vervoersvraag en niet om het tailormade maken van 
de bussen. Dit laatste gebeurt in de praktijk juist te veel. 
Regionale overheden (OV-autoriteiten) lijken mede onder 
druk van bezuinigingen aan verbetering van de aansluiting 
te willen werken. Zo erkent de provincie Noord-Holland dat 
een andere visie op openbaar vervoer nodig is13, omdat een 
te groot deel van het budget nu bij een te klein deel van de 
reizigers terecht komt. Het openbaar vervoer is nog deels 
gestoeld op traditionele leest, met ‘oude standaarden’. Zo is 
het !jnmazige netwerk van buslijnen soms nog gebaseerd op 
oude werknemersroutes. Ook wordt het vervoer op rustigere 
lijnen vaak nog uitgevoerd met een standaard 12-meter bus. 
Hier is ruimte voor inzet van ander materieel (zoals de 8 
en 25 zitter), reductie van lijnen en vervanging door vor-

13 Bron: ‘Visie op openbaar vervoer 2020’

men van besteld vervoer. Anderzijds zou de frequentie op 
drukke routes (het kernnet) kunnen worden verhoogd met 
de inzet van langer materieel, zodat meer mensen naar de 
bus kunnen worden getrokken. Het HOV-NET Zuid-Holland 
Noord,waarbij op verschillende trajecten op werkdagen over-
dag elke 10 minuten een bus rijdt, is hiervan een voorbeeld. 
Een andere mogelijkheid voor maatwerk is dat er met het oog 
op scholieren en studenten een speciale vorm van vervoer 
wordt geïntroduceerd. Een overkoepelende manier om beter 
in te spelen op de vervoersvraag is ten slotte een multimoda-
le benadering, waarbij bus, tram, metro trein, taxi en vervoer 
per eigen auto nog veel beter op elkaar worden afgestemd.  

2. Bussenmarkt langzaam in een overgangsfase 
naar elektrisch vervoer
Met de aandacht voor duurzaamheid en vergroening14 is 
er de afgelopen jaren een aantal nieuwe motorconcepten 
geïntroduceerd. Zo worden OV-bussen thans geleverd met 
conventionele dieselmotor, maar ook biodiesel, hybride 
(diesel/elektrisch) op aardgas (LNG/CNG), biogas en vol-
ledig elektrisch15. De bussen op alternatieve brandstoffen 

14 De Europese Commissie heeft in het ‘White paper voor 
duurzame mobiliteit’ vastgelegd dat de uitstoot van CO2 van 
nieuw geproduceerde voertuigen in 2020 gemiddeld niet meer 
dan 95 gram mag bedragen. Tevens is de doelstelling voor de 
reductie van CO2-uitstoot met 60% in 2050 ten opzichte van 2008 
uitgesproken.

15 Zie voor meer informatie over het alternatieve brandstoffen ook het 
ING-rapport ‘Alternatieve brandstoffen, gat in de markt of verre 
toekomstmuziek’.

Figuur 12 Belangrijkste trends in het OV-busvervoer en hun impact op de inzet van materieel. 

Bron: ING Economisch Bureau
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hebben de belangstelling gewekt van OV-autoriteiten, maar 
er is ook terughoudendheid door hogere aanschafkosten en 
onduidelijkheid over de restwaarde en de doorontwikkeling 
van de techniek. Daarbij lijkt het erop dat de aandacht voor 
gas en biodiesel voorlopig over het hoogtepunt heen is. 
De verwachting is dat elektrische tractie (elektrische of wa-
terstofgedreven) uiteindelijk de toekomst heeft. De huidige 
alternatieve systemen met gas (LNG/CNG), hybride worden 
gezien als een tussen stap in de transitie van conventionele 
dieselbussen naar elektrische bussen. 

Steden als eerst in beeld voor elektrisch vervoer
Gezien de kleine vereiste actieradius en het belang van 
luchtkwaliteit in een dichtbevolkt gebied ligt het voor de 
hand dat elektrische bussen als eerste in stedelijke gebie-
den zullen worden ingezet. Het is moeilijk te zeggen hoe 
lang het nog duurt voor grootschalige inzet aantrekkelijk 
is, maar de overtuiging is op dit moment dat dit geen tien 
jaar meer duurt. Ook kleine gebieden, waar de afstanden 
beperkt zijn komen in aanmerking. Zo worden op Schier-
monnikoog elektrische bussen ingezet. Ook het project met 
de elektrische Phileas van VDL in Helmond is hiervan een 
voorbeeld. Verschillende OV-regio’s hebben de ambitie om 
ervaring opdoen met elektrisch vervoer. Zo gaat de provin-
cie Noord-Brabant in samenwerking met de Stichting Zero 
Emissie16 in de vijf grote steden praktijkproeven doen met 
elektrische bussen.

Actieradius, gewicht en ruimtegebrek en snelle 
doorontwikkelingbeperkingen van elektrisch vervoer  
Elektrische bussen rijden al veelvuldig in China. In Europa 
en Nederland wordt er op kleinere schaal mee geëxperi-
menteerd. Grootschalige inzet van elektrisch vervoer stuit 
nog op enkele praktische drempels, waarvoor deels al 
oplossingen voorhanden zijn: 

• De actieradius van ca. 250 km beperkt de inzet. Dit kan 
bijvoorbeeld worden ondervangen door tussentijds opla-
den, vervangen van accu’s of het inzetten van een tweede 
bus. Bij elektrische bussen is het energiemanagement 
systeem cruciaal.

• De accu’s hebben al een grote ontwikkeling doorgemaakt 
maar leggen nog steeds beslag op ruimte en gewicht. In 
de nieuwste modellen bevinden de accu’s zich onder de 
vloer. 

• Elektrische bussen zijn, rekening houdend met de lange-
re levensduur, in termen van kosten per kilometer (TCO) 
niet te hoog, maar de aanschafprijs bedraagt ruwweg het 
dubbele van een conventionele bus. In combinatie met de 
snelle doorontwikkeling van accu’s kan dit investeerders 

16 De stichting Zero Emissie Busververvoer heeft een manifest aan 
de Minister van infrastructuur en milieu aangeboden, waarin de 
boodschap en ambitie wordt uitgesproken om het OV-busvervoer 
in 2025 emissievrij te krijgen.

en !nanciers terughoudend maken. 
• Het warm houden van de bus is bij elektrisch vervoer een 

heikel punt. Anders dan bij conventionele brandstoffen 
met verbrandingsmotor is er geen restwarmte die kan 
worden gebruikt. De oplossing hiervoor gaat uit van ‘pas-
sagiersverwarming’, waarbij de plek van de passagier 
wordt warmgehouden in plaats van de gehele bus. Dit 
kan veel energie besparen.  

• Bij de inzet van elektrische bussen spelen verder nog 
veiligheidsissues. Zo is het uitzetten van de stroom van 
buiten af in geval van een aanrijding niet altijd mogelijk. 

• Een politieke drempel voor de transitie naar elektrisch 
vervoer is ten slotte de derving van brandstofaccijns die 
op diesel wordt geheven. Het uitgangspunt van de over-
heid zal zijn dit op peil te houden, maar een oplossing is 
er nog niet.

Elektrische bussen verlengen economische 
levensduur en maken langere concessieperiode 
wenselijk
De economische levensduur van een elektrische bus is naar 
verwachting langer dan van een conventionele dieselbus en 
kan oplopen tot 15-20 jaar. De elektrische bus zal door de 
langere levensduur ook de behoefte aan langere conces-
sies doen ontstaan (zie ook box 1). Bij overschakeling op 
alternatieven zullen bussen naar verwachting vaker worden 
gerenoveerd. 
Elektrische tractie kan een aanzienlijke energiebesparing 
opleveren. Het gaat niet alleen om het primair verbruik, 
regeneratie van remenergie is ook mogelijk. Daarnaast is 
het onderhoud minder.

Bus met brandstofcel ideaalbeeld, maar nog verre 
toekomstmuziek 
De bus van de toekomst is niet meer afhankelijk van de bron, 
maar rijdt op een ‘drager’. Het vervoer met bussen op een 
brandstofcel (waterstoftechniek) bevindt zich op dit moment 
nog in de experimentele fase, maar is uiteindelijk wel een 
ideaalbeeld omdat dit volledig schoon is. Via een chemisch 
proces van elektrolyse wordt water in de componenten 
waterstof en zuurstof gescheiden. Doordat vervolgens een 
splitsing van waterstofatomen in de brandstofcel plaatsvindt, 
komt elektriciteit vrij. Dit proces van omzetting is aanzien-
lijk ef!ciënter dan bij conventionele verbrandingsmotoren 
en heeft daarnaast met de uitstoot van waterstofdamp een 
volledig schone emissie. De waterstofbus is nog lang niet 
uitontwikkeld, aangezien de splitsing een complex proces 
is. Ook doen zich beperkingen voor, zoals de benodigde ac-
celeratie, waardoor een combinatie met elektriciteit gebruikt 
zou moeten worden. Een belangrijk punt is ten slotte net als 
bij bijvoorbeeld LNG-installaties de veiligheid van de opslag.

Euro VI leidt aandacht op korte termijn af van 
alternatieven 
De verplichtstelling van de Euro VI-norm voor nieuwe bus-
sen per 01/01/14 verandert het speelveld in de OV-bussen-
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markt. De euro VI-bus zal naar verwachting bruto tot ca.  
# 10.000 duurder uitpakken17, maar gezien de hoge prijzen 
van bussen op alternatieve brandstoffen en de forse emissie-
reductie is het pro!el toch gunstig. In het verleden is geble-
ken dat nieuwe stappen in de ontwikkeling van de conventio-
nele motor snel worden geadopteerd in de wensenlijstjes van 
concessieverleners. De snelle groei van het aandeel EEV18-
bussen (de meest milieuvriendelijke dieselvariant na euro 
VI) naar 64% de afgelopen vijf jaar heeft dit aangetoond. De 
verwachting is dan ook de euro VI-norm - die dit jaar al op 
de markt komt - de komende jaren in veel concessies als eis 
zal terugkeren. Hiervoor zijn verschillende argumenten: 

• Met de introductie van de Euro VI-norm wordt (opnieuw) 
een forse stap gezet in de emissiebeperking van !jnstof 
(PM) en stikstof (NOx). 

• Het is denkbaar dat overheden, gezien de budgetbeper-
king en verkeerde keuzes uit het verleden, vaker willen 
kiezen voor bewezen technieken. 

• Grootschalige introductie van elektrische bussen zal nog 
een aantal jaar op zich laten wachten.  

De introductie van de euro VI-norm heeft technisch de 
nodige consequenties. In sommige gevallen zal het model 
moeten worden aangepast aangezien de nieuwe motor 
meer ruimte eist. Het inbouwen van een Euro VI-motor zorgt 
daarnaast (inclusief koeling) voor enkele honderden kilo’s 
extra motorgewicht. 

3. informatisering en digitalisering 
De derde belangrijke ontwikkeling in de OV-bussenmarkt is 
de toepassing van ICT. De digitalisering in de maatschappij 
mist zijn invloed op het openbaar vervoer niet. De introduc-
tie van de OV-chipkaart, maar ook de apparatuur aan boord 
van de bus, zoals scanapparatuur, TFT-(bestemmings)infor-
matiesystemen en boardcomputers zijn hiervan voorbeel-
den. OV-bedrijven werken met verschillende systemen, wat 
de verhandelbaarheid beperkt. Leveranciers van (OV-chip-
kaart) systemen zijn onder andere Thales, ERG en Prodata. 

Van informatieoverdracht naar interactie
De mobiliteitsdiensten die op dit moment worden aangebo-
den zijn grotendeels gericht op het verstrekken van meer 
informatie. De uitdaging voor de toekomst wordt het geven 
van multimodale informatie. Ook vraagt de nieuwe genera-
tie om meer interactieve media en WiFi aan boord. Nadeel 
van het investeren in ICT is dat het zo speci!ek en divers is 
dat het niet terugkeert in de restwaarde van een bus. Tege-
lijkertijd kan de nieuwprijs van ICT-systemen wel oplopen 
tot # 25.000-30.000 per bus.

17 Voor aanschaf van Euro VI heeft het Ministerie van Infrastructuur 
en Milieu een subsidiebedrag van totaal # 39 miljoen beschikbaar 
gesteld. Per aangeschafte bus bedraagt de subsidie # 4.500.

18 Enhanced environmently friendly vehicle, ‘Euro V plus’.

De OV-chipkaart biedt grote potentie voor efficiëntie-
verbetering 
De OV-chipkaart data bieden een schat aan mogelijkheden 
om de ef!ciëntie te verbeteren. Met behulp hiervan zijn rei-
zigersstromen en bezettinggraden in theorie goed in kaart 
te brengen, wat het beter aansluiten op de vraag mogelijk 
maakt. Veel kansen om hier gebruik van te maken blijven 
echter nog liggen. Dit is te wijten aan technische verschillen 
in de gekozen automatisering van de OV-bedrijven en het 
feit dat administratie in afzonderlijke backof!ces op ver-
schillende manieren plaatsvindt. 
De OV-chipkaart dreigt al te worden ingehaald door de 
technische ontwikkeling. Nieuwe scanmethoden maken het 
immers mogelijk om een reiziger zonder het tonen van een 
pas te identi!ceren.  

Slotwoord
Ruim tien jaar na de liberalisering is het openbaar busver-
voer volop in ontwikkeling. Politieke invloed brengt onze-
kerheden voor de toekomst met zich mee, maar duidelijk is 
dat de branche mee zal moeten in de moderne mobiliteits-
behoefte.  
Het is een grote uitdaging om de dienstverlening in een tijd 
van budgetkrapte verder te professionaliseren en ervoor te 
zorgen dat het openbaar vervoer van de toekomst ef!cien-
ter wordt en nog beter aansluit bij de vraag. Bovendien biedt 
de technologische ontwikkeling mogelijkheden om de ko-
mende jaren nieuwe stappen te zetten in de verduurzaming 
van het openbaar vervoer om zo als voorloper te blijven 
fungeren. Concessieverleners en OV-bedrijven zullen deze 
richting samen moeten vormgeven.    
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ING is (mede-) initiatiefnemer van de Stichting Zero Emissie 
Busvervoer. Dit initiatief wordt ondermeer ondersteund door 
de het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie en de Europese Commissie.
De stichting Zero Emissie Busververvoer heeft een manifest 
aan de Minister van infrastructuur en milieu aangeboden, 
waarin de boodschap en ambitie wordt uitgesproken om 
het OV-busvervoer in 2025 zero emissie te krijgen. Onder-
tekenaars van het manifest zijn de provincie Noord-Brabant, 
KNV en FMN, Nederlandse Vereniging van Banken, 
D-INCERT, Rai Vereniging, Federatie Holland Automotive, 
UNETO-VNI, Natuur en Milieu, ANWB en FME-CWM.

Lijst met gesprekspartners:

Richard Dujardin - Veolia/Connexxion
Alexander Hablé - Ministerie van infrastructuur en milieu
Arend Jacobi - Qbuzz
Gerard van Kesteren  - KPVV
Willem van der Leegte, Jan van Meijl, Wouter Verhey - VDL
Marcel Scheerders  - Provincie Zuid-Holland
Dirk-Jan van Swaay - ING 
Ad Toet  - KNV
Teun van der Wekken - Evobus

En anderen
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Disclaimer
De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) en geen enkel deel van de beloning van 
de analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van speci!eke aanbevelingen of meningen 
in dit rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld door 
hun nationale toezichthouders aan de uit oefening van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., ge-
vestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. 
Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig !nanci-
eel instrument. Deze publicatie is louter informatief en mag niet worden beschouwd als advies. ING Bank N.V. betrekt haar 
informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijke zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de 
publicatie de informatie waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft 
geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in dit rapport kan gewijzigd wor-
den zonder enige vorm van aankondiging. ING Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of werknemers aanvaardt 
enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik van (de inhoud van) deze 
publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbe-
standen zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron 
wordt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de 
Autoriteit Financiële Markten.

De tekst is afgesloten op 12 september 2012.
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