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De kennisagenda voor de ontwikkeling van toekomstbestendige mobiliteitssystemen is in 
2019 ontwikkeld om kennisvragen uit het mobiliteitsdomein voor mensen en goederen te 
adresseren. In het missieteam D+ is die kennisagenda opgedeeld in zogenaamde usecases, en 
dwarsdoorsnijdende thema’s. Dit document is een analyse van een van die dwarsdoorsnijdende 
thema’s: de rol van platforms in de mobiliteit. 

VOORWOORD

Platforms duiken overal op in onze maatschappij, 
en dus ook in verkeer en vervoer. Deze platformen 
lijken de ene keer belangrijke drijvers voor 
innovatie te zijn, en op andere momenten blijkt 
dat sommige platforms ook dreigingen in zich 
dragen. Een platform als thuisbezorgd heeft de 
afhaalmaaltijdsector behoorlijk op zijn kop gezet, 
maar tegelijkertijd zijn er discussies over de 
marges die overblijven voor restauranthouders en 
de juridische bescherming van bezorgers. In de 
logistieke wereld is er ook veel onduidelijkheid over 
de impact van partijen zoals Überfreight en UTurn. 

Wat wel duidelijk is, is dat deze manier van 
bedrijvigheid ontwikkelen impact heeft. De overheid 
ziet daarom op een aantal beleidsterreinen ook 
mogelijkheden om via het mechanisme van een 
‘platform’ veranderingen tot stand te brengen. 

Deze publicatie is een aanzet tot een gestructureerd 
kader waarmee de platforminitiatieven voor 
duurzame mobiliteit geanalyseerd en beoordeeld 
kunnen worden. Deze beoordeling kan leiden tot het 
op- of afschalen van interventie van marktpartijen, 
collectieven of overheden. 

Deze bijdrage is expliciet ingestoken vanuit 
een economisch perspectief. De economische 
wetenschap heeft een heel bruikbare theoretisch 
kader waarmee de interactie tussen bedrijvigheid 
en de rol van de overheid geanalyseerd kan worden. 
Tegelijkertijd is deze economische blik er natuurlijk 
één mogelijke blik. Andere perspectieven, zoals 
een zuiver juridische, bestuurskundige, sociale of 
technische zullen zeker aanvullend zijn. 

De auteurs wijzen op het belang van een integrale 
visie, en daarmee ook een integrale afweging, van 
de inzet op platforms om beleidsdoelen mee te 
realiseren. Daarbij speelt een belangrijke rol welke 
frictie een specifiek platform nu adresseert, en welk 
markt/overheids/systeemfalen het platform moet 
oplossen. Het is belangrijk om te voorkomen dat 
met het introduceren van een platformoplossing 
niet alleen een falen opgelost wordt, maar ook een 
nieuwe frictie in de markt wordt geïntroduceerd. 
Dit is een complex vraagstuk, waarvoor we met dit 
document een bijdrage willen leveren. 

Prof. dr. A.W. (Albert) Veenstra  
Scientific Director, TKI Dinalog
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Wat kunnen digitale platforms bijdragen aan maatschappelijke doelen rondom duurzame 
mobiliteit, en wat is daarvoor nodig? Deze whitepaper reikt een kader aan voor de 
beantwoording van deze vraag. Dit kader geeft richting aan strategieën om digitale platform 
te laten gedijen én bij te laten dragen aan maatschappelijke doelen. 

We onderscheiden de volgende deelvragen:
1.  Welke typen businessmodellen van digitale platforms dragen bij aan slimme en duurzame 

mobiliteit voor iedereen?
2.  Met welke criteria kan men platforms beoordelen op hun bijdrage aan maatschappelijke 

doelen gerelateerd aan mobiliteit?
3.  Hoe kan men de wenselijkheid van eventuele interventie door de overheid of de sector 

beoordelen?
4.  Hoe en onder welke omstandigheden kan de overheid of sector initiatief nemen, een 

initiatief ondersteunen, daarin participeren of een initiatief corrigeren?

SAMENVATTING

WAT IS EEN DIGITAAL PLATFORM?
Platforms, al dan niet digitaal, zijn 
‘ontmoetingsplekken’ om kennis, producten 
of informatie uit te wisselen. Een platform 
faciliteert deze interacties om de waardecreatie 
door gebruikers zelf te maximaliseren. Digitale 
technologie biedt daar veel mogelijkheden toe.

Een interactieplatform kenmerkt zich door 
netwerkeffecten. Dat wil zeggen dat de waarde van 
deelname aan het platform voor een individuele 
gebruiker groeit met het aantal gebruikers. 
Deze relatie is exponentieel en daarmee ook het 
groeipotentieel van zo’n platform. 

Andere type platforms zijn innovatieplatforms 
en datadeelplatforms. Een innovatieplatform 
vormt een (technologische) basis om diensten op 
te ontwikkelen. Het kent geen netwerkeffecten, 
maar wel breedtevoordelen (economies of scope). 
Datadeelplatformen faciliteren in de uitwisseling van 
data. Dit type platform is een mix tussen interactie- 
en innovatieplatform. 

TOEPASSING
Toepassing van het analytisch kader op 
drie casussen laat zien hoe toegespitste 
platformoplossingen fricties kunnen verhelpen.  
De casussen zijn: laadpaalinfrastructuur, logistiek 
voor gebouwbeheer in binnenstedelijke omgevingen, 
en ‘Mobility as a Service’ (MaaS).  

 
De uitwerking daarvan illustreert dat digitale 
platforms een scala aan marktstructuren en 
waardeketens mogelijk maken. Er zijn dus  
diverse scenario’s mogelijk voor de ontwikkeling  
van een sector.

ANTWOORDEN OP DE DEELVRAGEN
1. Welke typen businessmodellen van digitale 
platforms dragen bij aan slimme en duurzame 
mobiliteit voor iedereen?
Dit hangt af van de fricties die een platform 
adresseert en hoe deze samenhangen met 
duurzaamheid. In een notendop: elk platform dat 
mobiliteits- of logistieke oplossingen biedt die 
tevens negatieve milieu-externaliteiten (direct 
of indirect) verminderen, draagt daaraan bij. 
Dit kan zich beperken tot datadeelplatformen 
(zoals bij laadpaalinfrastructuur), maar het 
kunnen ook uitgebreidere platformen zijn voor 
datadelen, inkoop, planning en organisatie (zoals 
bij binnenstedelijke logistiek en MaaS). Merk wel 
op dat een platform zich veelal niet primair richt op 
duurzame mobiliteit. Een bijdrage aan dit publiek 
belang is eerder een gunstig neveneffect. Dit kan 
anders zijn als de overheid daar eisen over stelt, 
de markt uitdaagt om met oplossingen te komen 
(zoals bij MaaS ten aanzien van datadelen), of als 
een platform zich expliciet een publiek belang tot 
doel stelt − zoals bij een ‘algemeen nut beogende 
instelling’ (ANBI).

4
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2. Met welke criteria kan men platforms beoordelen 
op hun bijdrage aan maatschappelijke doelen 
gerelateerd aan mobiliteit?

De twee rechter kolommen in onderstaande tabel 
geven een overzicht van criteria om platforms te 
beoordelen in relatie tot publieke belangen.

5
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Publiek belang Betekenis in context van 
mobiliteit en logistiek

Toegevoegde waarde digitale 
platforms

Mogelijke tekortkomingen

Concurrentie en innovatie Divers, goed en betaalbaar 
aanbod van logistiek en 
mobiliteit
Ruimte voor innovatieve 
oplossingen voor logistieke 
problemen

Procesinnovatie (betere capa-
citeitsbenutting)
Nieuwe businessmodellen en 
mobiliteitsconcepten
Meer concurrentie op prijs 
en kwaliteit tussen dien-
sten-aanbieders op het 
platform

Risico op winner-takes-all
- Poortwachters
- Gebrekkige interoperabiliteit 
-  Geen datadeling
Kip-ei problemen waardoor 
concepten niet van de grond 
komen

Interoperabiliteit Logistieke systemen sluiten 
op elkaar aan

Opschaling door aan elkaar 
knopen van ‘netwerken’ leidt 
tot sterke groei in waarde van 
ecosysteem

Zie hierboven

Toegankelijkheid en non-dis-
criminatie

Logistieke systemen zijn 
toegankelijk voor alle sta-
keholders, onder identieke 
voorwaarden en tarieven

Platforms gedijen (doorgaans) 
door open ecosystemen. 
Platforms discrimineren 
(doorgaans) enkel op basis 
van objectieve criteria

Verticaal geïntegreerde 
platforms (met marktmacht) 
kunnen om strategische rede-
nen hun ecosystemen (deels 
en selectief) afsluiten voor 
downstream concurrerende 
diensten

Integriteit en continuïteit Veilige en betrouwbare infra-
structuur 
Logistiek draagt bij aan veilig-
heid en reductie van congestie

Platforms vergroten de door-
stroom (minder congestie) 
en dringen het weggebruaik 
terug (meer veiligheid)
Voorwaarde is dat de onder-
liggende data juist, accuraat, 
volledig, en tijdig zijn

Er zijn uiteraard cyberrisico’s 
verbonden aan digitalisering 
en platformisering
Bovengenoemde discriminatie 
kan betrekking hebben op 
toegang tot juiste, accurate, 
volledige, en tijdige data

Milieu en duurzaamheid Logistiek draagt bij aan ener-
gietransitie en reductie van 
uitstoot en fijnstof

Nieuwe dienstenconcepten, 
logistieke optimalisering, en 
schonere systemen (minder 
CO2 uitstoot)

-

3. Hoe kan men de wenselijkheid van interventie 
beoordelen?
De wenselijkheid van ingrijpen (door de overheid of 
anderszins) volgt uit een analyse van marktfalen, 
overheidsfalen en systeemfalen – bezien in 
onderlinge samenhang.1 Merk op dat zo’n analyse 
zowel retrospectief als prospectief kan zijn, net 
zoals overheidsingrijpen reactief en anticiperend 
kan zijn. 

Vervolgens is de vraag of het geïdentificeerde 
probleem sectorspecifiek is en stakeholders 
uitdaagt om zelf oplossingen te bedenken 
(bijvoorbeeld met behulp van een platform), of dat 

de problemen sectoroverstijgend zijn en daarmee 
‘buiten bereik’ van spelers in de sector. In het laatste 
geval is er eerder noodzaak voor overheidsingrijpen, 
al is het goed mogelijk dat spelers binnen of buiten 
de sector het probleem als kans zien voor een 
innovatief businessmodel.

Ten slotte hangt de mogelijkheid voor marktpartijen 
om marktfalen op te lossen af van hun onderlinge 
afhankelijkheid. De belangen van stakeholders zitten 
niet altijd op één lijn. Wanneer deze belangen sterk 
verschillen terwijl de onderlinge afhankelijkheden 
uit balans zijn, kan overheidsingrijpen nodig zijn.

1. Overheidsingrijpen kan zich ook richten op verdelingsvraagstukken, paternalisme, of overheidstaken gericht op stabiliteit, volksgezondheid, etc 
Zie voor een volledig overzicht vraag 5 in het Integraal afwegingskader voor  beleid en regelgeving. https://www.kcwj.nl/kennisbank/integraal- 
afwegingskader-beleid-en-regelgeving/5-wat-rechtvaardigt-overheidsinterventie

SAMENVATTING
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4. Hoe en onder welke omstandigheden kan de 
overheid of sector initiatief nemen, een initiatief 
ondersteunen, daarin participeren of een initiatief 
corrigeren?
De mate waarin publieke belangen extra borging 
behoeven hangt af van de organisatie van sector 
of keten en de potentiële rol van platforms. Met 
name de structuur van markt en waardeketen 
(concentratiegraad en mate van verticale integratie) 
kan van grote invloed zijn op publieke belangen. 
Variatie in de mate van horizontale integratie 
tussen stakeholders en verticale integratie met een 
platform leidt tot een groot spectrum aan mogelijke 
uitkomsten. Om hier structuur in aan te brengen, 
hanteren we grafische illustraties in de vorm 
van ‘designscenario’s’. Deze geven verschillende 
(denkbare) situaties in termen van horizontale en 
verticale integratie weer, alsmede de positie van een 
platform in markt en waardeketen.

Elk scenario kan men scoren op de criteria in 
bovenstaande tabel. Vervolgens kan de overheid 
sturing geven, weg van ongewenste scenario’s. 
Zij dient voorzichtig te zijn met sturing op 
voorkeursscenario’s, vanwege het risico op 

verstoring van innovatie en ondernemersinitiatief. 
De overheid kan daarnaast maatregelen treffen om 
specifieke publieke belangen te borgen. 

Tot slot is het zaak dat de overheid een integrale 
visie op duurzame mobiliteit ontwikkelt, ofwel werk 
maakt van systeemdenken. Daarmee bedoelen 
we dat beleid zich niet richt op afzonderlijke 
onderdelen, maar op het hele systeem van mobiliteit 
en logistiek. Dat voorkomt tegenstrijdigheden die 
innovaties en dynamiek frustreren. 

STAPPENPLAN
Onderstaande tabel presenteert een stappenplan 
om sturing te geven aan discussies over publieke 
belangen en digitale platforms. Het startpunt is 
een probleemanalyse op basis waarvan uiteindelijk 
een beleidsvisie geformuleerd kan worden. De 
uitwerking van deze stappen is casusafhankelijk, 
zowel wat betreft markt en waardeketen, fricties 
als publieke belangen. Elke stap vraagt om 
onderbouwing en levert inzicht op voor beleid dat 
innovatieve platformoplossingen ondersteunt of 
stimuleert.
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Branche Overheid

1. Analyse

Focus op fricties • •
Analyseer rol van platform en netwerkeffecten • •
Identificeer essentiële stakeholders • •
Analyse van designscenario’s in termen van:

Effectiviteit • •
Belangen van essentiële stakeholders • •
Bijdragen aan (en conflicten met) publieke belangen • •

2. Strategie en implementatie 

Focus op maximaliseren netwerkeffecten •
Leer van bestaande initiatieven op het gebied van datadelen  
(binnen en buiten de sector) •
Investeer in uniforme datadeelinfrastructuur voor B.V. NL •
3. Beleidsvisie

Sturing: analyseer noodzaak voor sturing door overheid (en wees alert op risico’s 
op overregulering) • •
Borging: analyseer noodzaak voor aanvullend beleid om specifieke publieke 
belangen te borgen •

SAMENVATTING
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Mobiliteit stelt Nederland voor een forse verduurzamingsopgave, welke nauw samenhangt 
met de digitalisering van de leefomgeving en samenleving. De overheid speelt daar een 
actieve rol in.2  Daarnaast leiden snelle technologische en maatschappelijke veranderingen 
tot een complexe dynamiek, die vragen om een passend perspectief.3 
 
Deze whitepaper reikt een denkkader aan voor de beantwoording van de vraag: wat kunnen 
digitale platforms bijdragen aan maatschappelijke doelen rondom duurzame mobiliteit, en 
welke (beleidsmatige en juridische) kaders en sturing zijn daarvoor nodig? Het denkkader 
geeft richting aan strategieën om digitale platforms te laten gedijen op een wijze die 
bijdraagt aan maatschappelijke doelen. 

INLEIDING 

WE ONDERSCHEIDEN DE VOLGENDE DEELVRAGEN:
1.  Welke typen businessmodellen van digitale plat-

forms dragen bij aan slimme en duurzame mobili-
teit voor iedereen?

2.  Met welke criteria kan men platforms beoorde-
len op hun bijdrage aan maatschappelijke doelen 
gerelateerd aan mobiliteit?

3.  Hoe kan men de wenselijkheid van eventuele inter-
ventie door de overheid of de sector beoordelen?

4.  Hoe en onder welke omstandigheden kan de over-
heid of sector een initiatief ondersteunen, bijsturen 
of corrigeren, dan wel daarin participeren?

Ons startpunt bestaat uit de manier waarop digitale 
platforms inspelen op fricties in de maatschappij 
of een markt. Dit kunnen zowel publieke als private 
platforms zijn (en uiteraard publiek-private samen-
werkingsvormen). 

We relateren de belangrijkste typen platforms aan 
maatschappelijke doelen die relevant zijn voor per-
sonen- en goederenvervoer en aanpalende sectoren. 
De vraag is dan of zij daarin slagen, of dat er meer 
nodig is. Logischerwijs kijkt men vaak naar de over-
heid, maar de sector kan ook zelf initiatief nemen. In 
het laatste geval is kan er nog steeds een rol voor de 
overheid zijn, variërend van stimuleren tot reguleren 
van platforms en het gebruik daarvan.

 
Onze analytische insteek sluit aan bij recente 
inzichten over dynamisch innovatiebeleid en de rol 
van de publieke sector.4 We gaan dus niet uit van 
een statische overheid die enkel reactief ingrijpt om 
bestaande problemen op te lossen. We hanteren 
juist het perspectief van een dynamische overheid 
die anticipeert op verandering en de economische 
en maatschappelijke impact van ondernemerschap 
en innovatie. Bij grote maatschappelijke uitdagingen 
– zoals de verduurzamingsopgave – is de vraag dan 
ook hoe de overheid daar het beste sturing aan kan 
geven. Denk hierbij aan het opleggen van wet- en 
regelgeving, aan het afdwingen of stimuleren van 
standaarden, of aan de mogelijkheid om zelf bij te 
springen. 

Vanwege het feit dat het vaak jonge en dynamische 
markten betreft, zijn er grote onzekerheden over hoe 
een markt zich zal ontwikkelen en welke publieke 
belangen in gedrang kunnen komen. De rol van de 
overheid is dus niet eenvoudig te specificeren. Er 
is dus des te meer reden om grondig na te denken 
over de voorwaarden waaronder platforminitiatie-
ven bijdragen aan verduurzaming van mobiliteit en 
logistiek.

2. Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (2021). 3. Zie bijvoorbeeld Raworth (2017). 4. Zie bijvoorbeeld Kattel & Mazzucato (2018), Mazzucato 
(2018).
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We passen het analytisch kader ter illustratie toe 
op drie voorbeelden. Het doel van deze ‘cases’ is 
niet om de betreffende problematiek op te lossen of 
daarover te adviseren, maar om te laten zien hoe het 
raamwerk vraagstukken kan structureren en helpt 
om oplossingsrichtingen te verkennen. Deze voor-
beelden zijn: (i) laadpaalinfrastructuur; (ii) logistiek 
voor gebouwbeheer in binnenstedelijke omgevingen; 
en (iii) ‘mobility as a service’ ofwel MaaS. De cases 
beperken zich dus niet tot mobiliteit; ze gaan ook in 
op infrastructuur en logistiek.

De opbouw van deze whitepaper is als volgt. Sectie 2 
introduceert het concept van een digitaal platform 
en bespreekt dit in relatie tot mobiliteit en logis-
tiek. Sectie 3 introduceert het concept van publieke 
belangen in relatie tot overheidsingrijpen, eveneens 
gerelateerd aan mobiliteit en logistiek. Sectie 4 
werkt de cases uit en bespreekt overeenkomsten, 
verschillen en overkoepelende lessen. Sectie 5 bevat 
de conclusies en aanbevelingen. De appendices be-
vatten onder meer een verklarende begrippenlijst.
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DIGITALE PLATFORMS

2.1 WAT ZIJN DIGITALE PLATFORMS?
Definitie
Als we spreken over digitale platforms, dan kan 
iedereen zich daar wel een voorstelling bij maken. 
Al was het maar door te denken aan Apple, Google, 
Facebook, Uber of Netflix. Toch is het voor velen 
moeilijk om een eenduidige definitie van een plat-
form te geven. 

In deze whitepaper baseren we onze definitie van 
digitale platforms op state-of-art literatuur en toe-
passingen in uiteenlopende disciplines, met name 
economie, management en informatiesystemen.5 

We zien platforms in de eerste plaats als ‘ontmoe-
tingsplekken’ om kennis, producten of informatie uit 
te wisselen. Algemener zijn platforms plekken waar 
gebruikers via onderlinge interacties meerwaarde 
creëren (Van Gorp & De Bijl, 2019).6 Een platform 
faciliteert die interacties (inclusief transacties) en 
voorziet daarmee in een collectief belang voor de ge-
bruikers. Het geheel van gebruikers en stakeholders 
van en rondom een platform kan men zien als een 
ecosysteem (dat het platform in het leven roept).

Op basis van het type interactie is een classificatie 
van platforms mogelijk. Denk aan sociale media en 
communicatie, marktplaatsen voor transacties (zoals 
Marktplaats), bemiddeling van diensten (Airbnb), 
kennisuitwisseling (Quora), en betaaldiensten (Adyen). 
Dergelijke interactieplatforms zijn niet nieuw − de 
dorpsmarkt doet dat al sinds jaar en dag. Digitale plat-
forms zijn echter veel meer schaalbaar. Daarmee zien 
we een ontwikkeling naar een ‘platformsamenleving’. 

Naast interactieplatforms zijn er ook innovatieplat-
forms (Evans & Gawer, 2016). Dit type platform vormt 
een (technologische) basis om diensten op te ont-
wikkelen. Denk bijvoorbeeld aan besturingssystemen 
zoals Windows, Android en macOS. Een belangrijk 
verschil met een interactieplatform is dat een inno-
vatieplatform geen netwerkeffecten kent. We leggen 
dat hieronder uit.

Waardecreatie en groei
Traditionele bedrijven creëren waarde door grond-
stoffen (‘inputs’) om te zetten in producten of dien-
sten (‘outputs’). Platforms daarentegen laten hun 
gebruikers zelf waarde creëren. Een innovatieplat-
form doet dat door technologie of data beschikbaar 
te stellen. Een interactieplatform faciliteert waarde-
creatie door gebruikers zelf. Kortom, er is sprake van 
waardecreatie op het platform in plaats van door het 
platform. 
 
Interactieplatforms kennen netwerkeffecten, innova-
tieplatforms niet.7 Een netwerkeffect betekent dat de 
waarde voor een gebruiker van deelname toeneemt 
met elke extra gebruiker: gebruikers trekken gebrui-
kers aan. Het netwerkeffect komt voort uit de expo-
nentiële relatie tussen het aantal gebruikers en de 
interactiemogelijkheden.8 De kracht van deze relatie 
neemt in de praktijk echter geleidelijk af. Immers, 
op een gegeven moment loopt de extra relevantie 
van nieuwe interactiemogelijkheden door (nog) meer 
gebruikers terug. 

Investeringen in infrastructuur, data en algoritmen 
kunnen dit kantelpunt uitstellen door individuele 
gebruikers te helpen om interactiemogelijkheden te 
vinden. Dit brengt ons op leereffecten: meer gebrui-
kers genereren een grotere hoeveelheid bruikbare 
data. Daarmee kan een platform zijn functionalitei-
ten, en dus aantrekkelijkheid voor gebruikers, verbe-
teren. Het leereffect en het netwerkeffect ve rsterken 
elkaar, want beide zorgen er direct of indirect voor 
dat een toename van gebruikersaantallen tot meer 
gebruikers leidt. 

Data speelt uiteraard een cruciale rol. Het orkestre-
ren van interacties vereist data, bijvoorbeeld over de 
kenmerken en wensen van platformgebruikers. Dat 
is niets nieuws: binnen lineaire waardeketens is dat 
ook het geval. Met behulp van kennis (uit data) verbe-
teren traditionele ketenpartners hun dienstverlening 
en optimaliseren zij productieprocessen. In de digitale 

5. Zie bijvoorbeeld Choudary, (2015), Gawer (2020) (2016), Parker, Van Alstyne, & Choudary (2016), Rogers (2016), Mansell & Steinmueller (2020),  
Evans & Gawer (2016), Van Dijck, Poell, & De Waal (2016), en Van Gorp e.a. (2020). 6. Europese wetgeving spreekt vaak over ‘Online intermediation 
services’ - zie REGULATION (EU) 2019/1150, en COM(2020) 842 final. 7. Er zijn ook hybride vormen, zoals datadeelplatforms. 8. Onderstaande figuur 
illustreert een exponentiële relatie tussen gebruikers en interactiemogelijkheden.
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economie ontstaan er echter nieuwe mogelijkheden 
om, veelal door slim gebruik van data, spelers met 
markmacht te omzeilen of posities in te nemen waar 
anderen moeilijk omheen kunnen. 

Naast netwerkeffecten en leereffecten kan een 
platform breedtevoordelen (‘scope economies’) 
inzetten om de groei verder aan te jagen. Een gro-
tere ‘user base’ maakt het eenvoudiger om extra, 
verschillende diensten aan te bieden. Daarmee 
trekt het platform wederom meer gebruikers aan. 
Evans en Gawer (2016) merken op dat interactie- en 
innovatieplatforms elkaar kunnen versterken. Het 
netwerkeffect van een interactieplatform stimuleert 
de schaal- en breedtevoordelen van een innovatie-
platform.9 

Netwerkeffecten, leereffecten en breedtevoorde-
len vormen ‘circulaire drivers’ van groei met één 
gemene deler: de gebruikers. Dat betekent dat deze 
groeidrivers elkaar versterken en samen een krach-
tige groeimotor vormen met een vliegwieleffect. Zie 
Figuur 1. 

Figuur 1. Groeimotor van een platform (Van Gorp & De Bijl, 2016-2021)

Concurrentie
Een kleine voorsprong in gebruikers of data kan, 
vanwege de hierboven besproken groeidrivers, ertoe 
leiden dat de uiteindelijk maar één platform over-
blijft in een keten. Maar dit hoeft de concurrentie 
nog niet uit te schakelen. Traditionele concurrentie 
draait om rivaliteit tussen aanbieders van ver-
gelijkbare diensten die marktaandeel van elkaar 
wegkapen. Digitale platforms doen iets anders. Zij 
nestelen zich in een waardeketen (‘intermediation’) 
of passeren bestaande spelers in een waardeketen 
(‘disintermediation’) en creëren zo nieuwe routes 
tussen gebruikersgroepen, of tussen gebruikers en 
content of data. Met andere woorden, concurren-
tie in digitale markten betreft niet zozeer rivaliteit 
tussen vergelijkbare diensten, maar bovenal het 

aanboren van alternatieve routes in en het omleggen 
van de waardeketen.10 Dat werkt door op de ver-
houdingen in waardeketens. Andersoortige spelers 
zetten bestaande spelers buiten spel, of maken 
bepaalde spelers afhankelijk. Dit concurrentiespel 
overschrijdt traditionele marktgrenzen zodat mo-
nopolisten (zoals Google en Facebook) elkaar vanuit 
parallelle markten uit kunnen dagen.11 

Ondanks marktoverstijgende concurrentie kunnen 
er in digitale waardeketens toch poortwachterspo-
sities ontstaan. Dit zijn controlerende posities op 
knooppunten die gebruikers niet kunnen vermijden 
bij interacties. Het lukt rivalen niet altijd om deze 
posities vanuit parallelle markten uit te dagen. 
Sommige digitale bedrijven (denk aan Google, 
Facebook, Apple, Apple en Microsoft) zijn zo groot, 
en hebben vaak meerdere platforms aan elkaar 
gekoppeld, waardoor ze moeilijk uit te dagen zijn. 
Deze platformen hebben met horizontale en vertica-
le integratie een ecosysteem van kritische platform-
diensten gebouwd (zoals zoekmachines, sociale 
netwerken of advertentieplatforms). Het resulte-
rende businessmodel gebruikt alle bovenstaande 
circulaire groeidrivers en heeft één of meerdere 
gebruikersgroepen die locked-in zijn. Het recente 
voorstel vanuit Europa voor een Digital Markets Act 
(DMA) behelst een vergaand regulerend kader om 
de machtspositie van dergelijke conglomeraten te 
beteugelen.12 De DMA richt zich op situaties waarin 
er vergaande concurrentieproblemen zijn rondom 
enkele digitale platforms. Tegelijkertijd erkent de 
DMA dat de meeste digitale platforms geen vergaan-
de concurrentieproblemen veroorzaken.13 

Fricties oplossen
Wat is het bestaansrecht van digitale platforms? Van 
Dijck, Poell en De Waal (2016) definiëren platforms 
als systemen om schaarste te managen en belan-
gen te behartigen. Algemener gesteld: platforms 
verhelpen fricties in een markt of de maatschappij. 
Eigenlijk geldt dat voor elke organisatie of bedrijf. 
Een organisatievorm voorziet immers in een nog 
niet vervulde behoefte. Tegelijkertijd kan deze 
bedrijvigheid nieuwe marktfalen veroorzaken, zoals 
marktmacht. Nieuwe technologie introduceert effec-
tievere manieren om fricties aan te pakken, met als 
gevolg nieuwe organisatorische en maatschappelijke 
veranderingen. 

Digitale platforms kunnen de organisatie van waar-
deketens verbeteren door regie te voeren over de 
interacties in waardeketens. Dat komt ten goede aan 

9. Apple en Google combineren bijvoorbeeld hun besturingssystemen met een App Store en ook Facebook combineert zij social media website met 
een developers platform. 10. Internetbrowsers kunnen bijvoorbeeld besturingssystemen disintermediëren doordat ze eindgebruikers een alternatieve 
route naar software en content bieden. 11. Petit (2020) noemt deze nieuwe vorm van concurrentie (tussen monopolisten vanuit verschillende markten) 
‘moligopolistische concurrentie’. 12. Zie COM(2020) 842 final. 13. Althans, niet van die orde dat de Mededingswet deze niet kan adresseren.

Gebruikers Bedrijven Data
Content,

Apps,
Service

Gebruikers



12

DIGITALE PLATFORMS EN DUURZAME MOBILITEIT JUNI 2021DIGITALE PLATFORMS

diverse deelnemers in de waardeketen: zij profite-
ren van betere service, een efficiëntere productie 
of snellere levering. Sommige deelnemers raken 
daarbij overbodig. Dat zijn vaak spelers die traditi-
oneel de regie over de waardeketen voerden. Hun 
oorspronkelijke bestaansrecht lag bijvoorbeeld in 
obstakels bij afnemers om informatie over aanbie-
ders te verkrijgen.

Digitalisering en platformisering leiden dus tot 
nieuwe en innovatieve manieren om fricties aan te 
pakken. Dit daagt niet alleen bedrijven uit met be-
trekking tot hun rol in de waardeketen, maar ook de 
rol van de overheid die haar beleidstheorieën moet 
heroverwegen.

2.2 PLATFORMS EN LOGISTIEK
Er is een sterke relatie tussen platforms en logis-
tieke systemen. Bijvoorbeeld, waar digitale markt-
plaatsen transacties opzetten in een virtuele omge-
ving, handelen logistieke systemen die transacties af 
in de fysieke wereld. Sommige bedrijven integreren 
beiden. Denk bijvoorbeeld aan de marktplaats en het 
logistieke systeem van Amazon (Fulfillment by Ama-
zon of FBA). Andere platforms, zoals Marktplaats en 
eBay, richten zich enkel op het opzetten van trans-
acties en laten de logistieke afhandeling over aan 
derden. Feit is, ze kunnen niet zonder elkaar.  
De logistiek heeft marktplaatsen nodig die trans- 
acties en daarmee ladingen genereren; marktplaat-
sen vereisen logistiek om verhandelde goederen bij 
de afnemer te krijgen. 

Transacties op een marktplaats kunnen ook trans-
portdiensten betreffen. Denk aan Uber (platform 
voor taxidiensten) of Compose (platform voor het 
bundelen van lading). Sommige platforms facili-
teren betalingen voor logistieke diensten, zoals de 
OV-chipkaart. Verder kan een platform zich richten 
op uitwisseling van logistieke gegevens. Voorbeel-
den zijn Google Maps en OV 9292. In de cases gaan 
we nader in op specifieke voorbeelden die dergelijke 
aspecten combineren.

Zoals eerder besproken is data van bijzonder belang 
als basis voor innovaties. Het delen van gegevens 
binnen en tussen logistieke waardeketens is es-
sentieel om dit innovatiepotentieel te ontsluiten. 
Belanghebbenden kunnen echter terughoudend zijn 
om gegevens met anderen te delen, bijvoorbeeld 
uit angst controle over hun bedrijf of klanten te 
verliezen, en simpelweg uit angst voor afbraak van 
het huidige verdienmodel. Dit speelt bijvoorbeeld 
wanneer nieuwe spelers toegang tot data van een 
bestaande partij wensen, of wanneer een datadeel-
platform een te belangrijke positie gaat innemen. 
Als zo’n bestaande speler dat probeert tegen te 
houden is er een ‘hold-up’ probleem.14 Die speler is 
mogelijk over de streep te trekken met contractuele 
zekerheid, maar dat kent beperkingen. In het vol-
gende hoofdstuk komen we terug op dit probleem.

14. Het hold-up-probleem is een situatie waarin partijen gezamenlijk baat hebben bij samenwerking, maar dit nalaten vanwege angst voor meer 
onderhandelingsmacht bij de andere partij wat hun eigen winst zou kunnen verminderen. https://en.wikipedia.org/wiki/Hold-up_problem
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3.1 WAT ZIJN PUBLIEKE BELANGEN?
Definitie
Publieke belangen hebben betrekking op het belang 
van een land of gemeenschap als geheel. Deze be-
langen vragen om een gecoördineerde aanpak, ofwel 
‘collectieve actie’, omdat decentrale transacties van-
uit de ‘markt’ ze onvoldoende behartigt. Vaak is het 
de overheid die dan intervenieert om te corrigeren 
wat anders niet, te weinig, te veel of op een verkeer-
de wijze gebeurt. In voorkomende gevallen organi-
seert een sector of het ‘maatschappelijk middenveld’ 
een gecoördineerd initiatief.

De theorie van publieke economie analyseert de 
behoefte aan overheidsingrijpen.15 Daarbinnen is 
marktfalen traditioneel een gangbare reden voor 
overheidsinterventie. Een klassiek voorbeeld is een 
extern effect (of externaliteit). Externe effecten zijn 
kosten of baten waarmee een producent of consu-
ment geen rekening houdt, en die effect hebben op 
anderen of de samenleving als geheel. Negatieve  
externaliteiten (zoals CO2-uitstoot) leiden in de regel 
tot overinvesteringen en te veel productie en con-
sumptie. Positieve externaliteiten (zoals de maat-
schappelijke baten van onderwijs) gaan gepaard 
met onderinvesteringen en te weinig productie en 
consumptie.16 Andere voorbeelden van marktfalen 
zijn asymmetrische of gebrekkige informatie, trans-
actiekosten, en marktmacht door schaalvoordelen, 
overstapkosten of andere toetredingsbarrières. 

Een ander kader waarop het begrip publieke belan-
gen is of kan worden gebaseerd, zijn ethische en 
normatieve kaders, bijvoorbeeld gebaseerd op fun-
damentele rechten en vrijheden. Denk bijvoorbeeld 
aan het recht op privacy of een maatschappelijke 
wens voor meer (inkomens)gelijkheid. Tot slot is er 
een collectief belang bij stabiliteit, ofwel het voor-
komen van grote schokken in de economie zoals een 
beurscrash, hoge inflatie of uitval van vitale infra-
structuren.17 

Merk op dat recente economische litateratuur  
(Kattel & Mazzucato, 2018) benadrukt dat de overheid 
niet alleen achteraf optreedt door te reageren op  

 
bestaand marktfalen, maar ook anticipeert op toe-
komstig marktfalen. Mazzucato (2018) bespreekt dit 
in relatie tot de positieve externaliteiten verbonden 
aan innovatie en ondernemerschap, maar dit geldt 
ook voor andere typen marktfalen. Uiteraard dient de 
overheid in staat te zijn om te anticiperen op toekom-
stige publieke belangen (deze dienen dus enigszins 
voorspelbaar te zijn). Dat vereist in de regel denken 
in termen van scenario’s. Andere recente economi-
sche literatuur benadrukt een integrale benadering 
van diverse publieke belangen. Raworth (2017) stelt, 
bijvoorbeeld, dat het economische systeem een 
balans moet vinden tussen verdelingsvraagstukken, 
milieu-gerelateerde externaliteiten, en operationele 
efficiëntie. De overheid speelt uiteraard een sleutel-
rol in het realiseren van zo’n balans.

Overheidsfalen
Eventueel overheidsingrijpen in reactie, of anticipe-
rend, op marktfalen houdt idealiter rekening met de 
kosten en bijwerkingen daarvan, inclusief overheids- 
en systeemfalen. 

De overheid is niet altijd in staat om efficiënt of effec-
tief in te grijpen. De uitvoerings- en nalevingskosten 
kunnen bijvoorbeeld hoog zijn, of de interventie leidt 
tot (andere) marktverstoringen die mogelijk groter 
zijn dan het oorspronkelijke probleem. Net als de 
markt kan de overheid dus ook falen. Dat heeft di-
verse oorzaken, zoals ingebakken (bureaucratische) 
inefficiënties vanwege het ontbreken van marktdis-
cipline of harde budgetrestricties, verstoringen door 
scheve beloningsstructuren voor (semi-)publieke 
organisaties, en dadendrang vanwege politiek op-
portunisme. Daardoor kunnen de maatschappelijke 
kosten van overheidsingrijpen hoger uitvallen dan de 
maatschappelijke baten: het middel is in dat geval 
erger dan de kwaal.

De keuze van een overheid om in te grijpen, en op 
welke manier, dient daarom uit te gaan van een afwe-
ging van de baten van het verhelpen van het markt-
falen en de kosten van de interventie. Zo’n afweging 
dient ook rekening te houden met de opportuniteits-

PUBLIEKE BELANGEN

15. Posner (1974), Rosen (2005), Stiglitz & Rosengard (2015), Musgrave & Musgrave (1989). 16. Een concreet voorbeeld is het positieve effect van 
scholing op het functioneren van de eonomie dat voortkomt uit de complementariteit uit hoog- en laaggeschoolde arbeid. 17. Samengevat zijn de 
klassieke functies van de overheid drieledig: stabilisatie (zoals het zorgen voor macroeconomische stabiliteit), egalisatie (oftewel het bewaken van 
non-discriminatie en gelijkheid in de samenleving in termen van inkomens en/of kansen) en allocatie (het corrigeren van marktfalen). Zie Musgrave & 
Musgrave (1989).
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kosten van andere (wellicht betere) initiatieven. Denk 
bijvoorbeeld aan collectieve actie door (branche)
verenigingen, platforms en publiek-private samen-
werking (PPS). 

Systeemfalen
Opties voor collectieve actie kunnen onderhevig 
zijn aan padafhankelijkheid, weeffouten, gevestigde 
belangen, of doordat de overheid te veel of te weinig 
verantwoordelijkheid naar zich toetrekt. We spreken 
dan van systeemfalen. Een deel van het systeemfalen 
(en ook tranformationeel systeemfalen) zit dus ook 
aan de kant van gevestigde belangen, wat bijvoor-
beeld kan leiden tot een gebrek aan urgentie bij be-
drijven om te verduurzamen. Dit kan vragen om een 

actieve overheid die dat in gang zet en daar richting 
aan geeft.

Weber & Rohracher (2012) identificeren verschillen-
de vormen van systeemfalen het volgende: Weber & 
Rohracher (2012) identificeren verschillende
vormen van systeemfalen (zie tabel 1). 

Markt- en systeemfalen worden soms als verschil-
lende redenen voor overheidsingrijpen gezien. Toch 
staan deze twee termen niet los van elkaar. Onder- 
staande box laat zien hoe de verschillende vormen 
van systeemfalen in bovenstaande tabel relateren 
aan marktfalen en overheidsfalen.

Structureel systeemfalen Transformationeel systeemfalen

Gebrekkige fysieke en kennisinfrastructuur Gebrek aan richtinggevende visie

Verouderde regelgeving en maatschappelijke normen Gebrekkige vraagarticulatie

Gefragmenteerde netwerken (resulterend in lock-in en marktmacht) Gebrekkige beleidscoördinatie

Gebrek aan kennis en competenties Gebrek aan reflexiviteit, leervermogen en urgentie

Tabel 1. Vormen van systeemfalen Bron: Weber & Rohracher (2012)

MARKTFALEN, OVERHEIDSFALEN EN 
SYSTEEMFALEN
Marktfalen (zoals een externaliteit of markt-
macht) is niet altijd opgelost met een correc-
tie door de overheid alleen. Het kan vragen 
om medewerking van meerdere stakeholders 
wiens belangen niet altijd overeenkomen met 
het publiek belang (denk aan de stikstofcrisis 
en de boeren). Het kan vragen om een com-
plete aanpassing van infrastructuren (zoals 
de uitfasering van verbrandingsmotoren), 
om nieuwe kennis en competenties (zoals de 
verduurzaming van huizen), en vernieuwing 
van wet- en regelgeving (denk aan uitstoot-
normen). Wanneer deze ‘medewerking’ niet 
tot stand komt, dan spreken we van systeem-
falen. Het systeem, waar de overheid deel 
van uitmaakt, faalt dan in het verhelpen van 
een marktfalen.

Marktfalen kan vragen om een verandering 
van een systeem als geheel. Dit vereist visie 
en coördinatie, meestal van de overheid. Het 
vraagt ook om effectieve communicatie en 
prikkels (bijvoorbeeld via regels, heffingen 

en subsidies) om de urgentie bij stakeholders 
te laten landen en de vraag te articuleren. 
Ook is er een noodzaak voor vernieuwing van 
wet- en regelgeving, om de adoptie van nieuwe 
oplossingen niet in de weg te staan (denk aan 
autonoom rijden). Vaak zijn systeemtransfor-
maties een leerproces: zij vragen om reflexi-
viteit en leervermogen van alle stakeholders 
− de overheid in het bijzonder. 

Kortom, marktfalen kan een reden zijn voor 
overheidsingrijpen omdat anders het systeem 
faalt. Maar de overheid kan ook falen, waar-
door het systeem nog steeds faalt of zelfs ver-
slechtert. Dit overheidsfalen kan betrekking 
hebben op foute of tegenstrijdige beleidskeu-
zes, gebrek aan visie en coördinatie, gebrek-
kige communicatie, het uitblijven van nieuwe 
regels, heffingen of subsidies, en op te weinig 
investeringen in infrastructuur of kennis. 
Mogelijke oorzaken van overheidsfalen zijn 
onevenwichtige lobbykrachten, tunnelvisie en 
gebrekkige kennis, en aspecten gerelateerd 
aan politieke leiderschap (zoals persoonlijke 
ambities of een gebrek aan visie en durf). 
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3.2 WIE IS AAN ZET: BRANCHE OF OVERHEID?
De behoefte aan overheidsingrijpen hangt af van het 
antwoord op de vraag of marktpartijen het probleem 
in kwestie zelf kunnen oplossen. Het is dus belang-
rijk te kijken naar wie het marktfalen ervaart (de 
sector zelf, of ook daarbuiten?) en of het marktfalen 
van niet-voorbijgaande aard is. Daarnaast hangt het 
af van ‘hold-up’ risico’s in geval van uiteenlopende 
belangen en afhankelijkheden. We lichten dit hieron-
der toe.

Kan de markt het zelf oplossen?
Marktfalen is niet automatisch een reden voor 
overheidsingrijpen. Een frictie in een markt kan 
ondernemers namelijk uitdagen om het probleem op 
te lossen: marktfalen biedt kansen. Stel dat partijen 
in een waardeketen te maken hebben met trans-
actiekosten, asymmetrische informatie of scheve 
onderhandelingsposities, dan zullen zij proberen dat 
op te lossen. Dat kan leiden tot innovaties of nieuwe 
businessmodellen − zoals digitale platforms. 

Als de markt er niet in slaagt om een marktfalen 
te verhelpen, kan er een reden zijn voor overheids-
ingrijpen. Denk bijvoorbeeld aan sectoren met een 
structureel gebrek aan concurrentie vanwege hoge 
en niet-voorbijgaande toetredingsbarrières (zoals het 
spoor). Wanneer de overheid echter te snel ingrijpt, 
is er een risico op een institutionele omgeving die de 
ruimte voor innovatieve oplossingen beperkt. Met an-
dere woorden, het risico op systeemfalen neemt toe.

De mate waarin de overheid een afwachtende hou-
ding zou moeten aanmeten hangt ook af van de vraag 
of het marktfalen buiten de sector neerslaat. Denk 
bijvoorbeeld aan netwerksectoren (post, telecom, 
logistiek). Het wel of niet goed functioneren van deze 
sectoren straalt uit naar de rest van de economie en 
maatschappij. Met andere woorden, er is spraken van 
branche-overstijgende externaliteiten. Bij positieve 
externaliteiten zal de sector te weinig investeren 
omdat ze geen rekening houden met de positieve 
impact buiten de sector. Bij negatieve externaliteiten 
investeren ze te veel omdat ze geen rekening houden 
met de negatieve impact buiten de sector.

(A)symmetrische afhankelijkheden 
Ten slotte hangt de mogelijkheid voor marktpartijen 
om marktfalen op te lossen af van hun onderlinge 
afhankelijkheid. De belangen van stakeholders zitten 
meestal niet op één lijn. Wanneer deze belangen 
sterk verschillen terwijl de onderlinge afhankelijk-
heden niet in balans zijn, kan er een marktverstoring 
optreden. Een grote speler kan dan zijn eigen belang 
zwaarder laten wegen dan het gezamenlijk belang. 
Vanuit deze positie kan hij zijn eigen belang laten 
prevaleren. Voorbeelden van dergelijke posities zijn 
de NS vis-a-vis kleine mobiliteitsaanbieders of een 
speler als Uber ten opzichte van kleine taxibedrijven. 
Onderstaande tabel vat het bovenstaande samen.

Overheid Reden voor collectieve actie Branche

Branche-overstijgend Marktfalen Sectorspecifiek

Niet-vergankelijk Marktfalen Vergankelijk

Asymmetrische afhankelijkheid Complementariteit Symmetrische afhankelijkheid

Tabel 2. Wie is aan zet: branche of overheid?
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3.3 PUBLIEKE BELANGEN IN DE LOGISTIEK
Tabel 3 geeft een (niet uitputtend) overzicht van pu-
blieke belangen met betrekking tot de logistiek.18 Dit 
overzicht geeft een eerste houvast aan beleidsma-
kers. De rechterkolom bevat interpretaties van deze 
publieke belangen in de logistieke context.

Deze publieke belangen kunnen overlappen.  
We lichten ze hieronder toe.

Concurrentie en innovatie
Economen zien concurrentie in het algemeen als 
gunstig voor efficiëntie en innovatie, wat ten goede 
komt aan consumenten via lagere prijzen, betere 
producten en variatie door vernieuwing en ver-
ruiming van het aanbod. Markten kunnen minder 
competitief zijn door toetredingsbarrières, bijvoor-
beeld door schaalvoordelen of overstapkosten. Aan 
de andere kant maken toetredingsbarrières het voor 
gevestigde spelers makkelijker om investeringen 
terug te verdienen. Dan is er meer ‘dynamische’ 
concurrentie. Deze heeft een ander karakter: meer 
gebaseerd op innovaties en kwaliteit, en minder 
op prijs. De essentie van concurrentie is dat spe-
lers elkaar blijven uitdagen om, vanuit hun eigen 
kwaliteiten, efficiëntie¬verbeteringen en innovaties 
na te streven.19 Digitalisering, waardoor platforms 
sectoren op de kop zetten en spelers met machtige 
posities uitdagen, jaagt deze dynamische concurren-
tie aan. Mogelijk nemen digitale platforms zelf een 
problematische machtspositie in, vooral bij integratie 
van meerdere kritische platformdiensten (zie sectie 
2.1 hierboven).

Vanwege bovengenoemde dynamiek, en de onvoor-
spelbaarheid daarvan, dient de overheid zich extra 
bewust te zijn van haar beperkingen. Zeker bij  

 
opkomende platformdiensten maakt de dynamiek 
het moeilijk om te voorspellen hoe een markt er in 
de (nabije) toekomst uit gaat zien en welke publie-
ke belangen in het gedrang kunnen komen. Enige 
terughoudendheid is dan op zijn plaats. Interventies 
kunnen innovaties en investeringen namelijk onder-
mijnen of in de weg zitten. Dat speelt in het bijzonder 
in markten die volop in ontwikkeling zijn. Te vroeg in-
grijpen kan bijvoorbeeld de wind uit de zeilen nemen 
van nieuwkomers. Ook kan interventie verstorend zijn 
voor de richting waarin innovaties zich ontwikkelen.

Een vergelijkbare waarschuwing is van toepassing op 
beleid dat innovatie en bedrijvigheid ondersteunt (zo-
als belastingvoordelen, subsidies, afnamegaranties, 
PPS). Immers, dergelijk innovatiebeleid gaat eerder 
uit van wat er al is (zoals gevestigde belangen of be-
staande visies) dan van het onbekende potentieel van 
nog te ontwikkelen ideeën en spelers die de markt 
nog moeten betreden. Het zijn namelijk vooral be-
staande, veelal grote, bedrijven die met de overheid 
in gesprek zijn over bedrijven- en innovatiebeleid.

Gegeven deze argumenten om als overheid terug-
houdend op te treden, merken we op dat er wel 
degelijk situaties zijn waarin actief innovatiebe-
leid wenselijk is. De positieve externe effecten van 
hoogwaardige logistiek kunnen bijvoorbeeld een 
argument vormen om ontwikkelingen in de sector te 
faciliteren of stimuleren.20 Denk bijvoorbeeld aan het 
ondersteunen van pilots en standaarden in de context 
van MaaS, wat verderop aan bod komt. Soms is een 
heldere systeemvisie op zich al voldoende om inno-
vaties te sturen, of op zijn minst niet te frustreren (zie 
box op de volgende pagina). 

Publiek belang Context van mobiliteit en logistiek

Concurrentie en innovatie Divers, goed, en betaalbaar aanbod van logistiek en mobiliteit
Ruimte voor innovatieve oplossingen voor logistieke problemen 
Meer concurrentie op prijs en kwaliteit tussen diensten-aanbieders op het platform

Interoperabiliteit Logistieke systemen sluiten op elkaar aan 

Toegankelijkheid en non-discriminatie Logistieke systemen zijn toegankelijk voor alle stakeholders
Stakeholders krijgen toegang onder identieke voorwaarden en tarieven

Integriteit en continuïteit Beschikbaarheid van veilige en betrouwbare infrastructuur en diensten

Milieu en duurzaamheid Logistiek draagt bij aan energietransitie en verminderen van uitstoot en fijnstof

18. Tot stand gekomen op basis van gesprekken. Voor een vergelijkbare selectie van publieke belangen voor digitale platforms zir TNO, Ecorys, & IViR 
(2015). 19. Dit is in de kern ook het doel van de Mededingingswet die kartelafspraken en misbruik van marktmacht verbiedt, en waarmee bepaalde 
fusies verboden kunnen worden 20.  Frenken & Hekkert (2017), Mazzucato (2018), Kattel & Mazzucato (2018).

Tabel 3. Publieke belangen in relatie tot logistiek en mobiliteit
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HET BELANG VAN SYSTEEMDENKEN 
VOOR INNOVATIE
Het belang van systeemdenken (of het 
gebrek daaraan) manifesteert zich bij-
voorbeeld in mobiliteitsvraagstukken. De 
overheid subsidieert het openbaar vervoer 
en voert beleid om het OV-gebruik efficiën-
ter en toegankelijker te maken en de rol van 
deelmodaliteiten in het mobiliteitssysteem 
te vergroten, om zo een alternatief te bie-
den voor individueel autogebruik, het mobi-
liteitssysteem te optimaliseren en beter te 
laten aansluiten bij de vraag. Tegelijkertijd 
investeert de overheid in verbreding van 
gratis toegankelijke snelwegen en is voor-
alsnog tegen het introduceren van betalen 
naar gebruik (rekeningrijden). 

Het beleid ten aanzien van snelwegen en 
eigen gebruik van auto’s is contraproduc-
tief aan de doelstelling van het beleid ten 
aanzien van OV en deelmodaliteiten. Deze 
tegenstrijdigheid is een vorm van over-
heidsfalen als gevolg van een gebrek aan 
systeemdenken. Beleid richt zich op af-
zonderlijke onderdelen in plaats van op het 
systeem als geheel. Dat leidt tot tegenstrij-
digheden die beleid minder effectief maken 
en innovaties en verandering kunnen 
frustreren.21 

Ten slotte kan te laat ingrijpen door de overheid ook 
tot problemen leiden omtrent concurrentie en inno-
vatie; met name wanneer het gaat om digitale plat-
forms en netwerkeffecten. Immers, zoals uitgelegd 
in sectie 2.1, kan een kleine voorsprong in gebruikers 
of data tot monopolies leiden. De oorzaak ligt in de 
circulariteit van groeidrivers, ofwel een mechanisme 
voor een ‘winner-takes-all’ uitkomst. In de dynami-
sche digitale economie hoeft dit niet tot duurzame 
problemen te leiden zolang er innovatie-gedreven 
concurrentiedruk vanuit aanpalende markten be-
staat. Echter, in een markt gedomineerd door een 
globaal platform als Google, Facebook of Amazon, is 
het maar de vraag hoe groot die dreiging is. Mogelijk 
kunnen deze spelers hun wil eenzijdig aan plat-

formdeelnemers opleggen. Bovendien kunnen ze 
hun regiemacht misbruiken door eigen innovaties te 
bevoordelen ten opzichte van innovaties van derden.22 

In antwoord op de groeiende macht van platformen 
als Amazon, Uber en Airbnb zien we coöperatieve 
platformen ontstaan zoals Fairmondo, People’s Ride, 
Bezorgland en Fairbnb. Deze coöperatieve tegen-
hangers zijn in handen van de platgebruikers zelf. 
Door deze eigendomsstructuur pogen co-ops een 
belangentegenstellingen tussen aandeelhouders en 
platformgebruikers te voorkomen. Het idee klinkt 
logisch, maar in de praktijk werkt het niet altijd (zie 
tekst hieronder). 

BEPERKINGEN VAN COÖPERATIEVE 
PLATFORMS
“Platform coöperaties zijn platformen 
waarbij de gebruikers zowel de eigenaren 
als beheerders zijn van het online platform 
waar zij afhankelijk van zijn.” (Arets & Fren-
ken, 2019). 

Een voorbeeld van een coöperatief platform 
dat Arets & Frenken (2019) aanhalen is 
Funda, het platform van en voor NVM-ma-
kelaars.23 Funda komt regelmatig in 
opspraak vanwege een voorkeursbehande-
ling voor NVM-makelaars ten opzichte van 
andere makelaars. De ACM (toen NMa) con-
cludeerde dit al in 201224 en nieuwkomers 
klagen hier 9 jaar later nog steeds over.25 

Ook co-ops kennen dus conflicten tussen 
eigenaars en gebruikers. Zelfs als de ACM 
een non-discriminatieverplichting zou 
opleggen aan Funda, dan is het probleem 
nog niet opgelost. Als intermediair tussen 
makelaars en huiseigenaars houdt het 
platform een prikkel om meer gewicht te 
geven aan de belangen van makelaars. 
Voor publieke belangen is een coöperatief 
platform dus geen heilige graal.

21. Het beleid ten aanzien van OV en deelmodaliteiten past goed in het systeemdenken dat Raworth (2017) voorstaat, gericht op integrale oplossingen 
voor sociale, economische en milieu-gerelateerde publieke belangen. Een mogelijk probleem is dat dit systeemdenken niet over de volle breedte 
wordt doorgevoerd, zodat verschillende beleidsvelden elkaar kunnen tegenwerken. Een voorbeeld is de bevoordeling van eigen browser Explorer 
door Microsoft ten opzichte van Netscape; of (vergelijkbaar) de koppeling door Google van eigen browser Chrome aan Android. 22. Een voorbeeld is 
de bevoordeling van eigen browser Explorer door Microsoft ten opzichte van Netscape; of (vergelijkbaar) de koppeling door Google van eigen browser 
Chrome aan Android. 23. Voor de volledigheid: Funda is een B.V. waarvan de aandelen in handen zijn van de Stichting Administratiekantoor funda en 
de NVM Holding B.V. De aandelen van deze holding B.V. zijn weer in handen van de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs 
in onroerende goederen NVM U.A. 24. https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/6645/NMa-geef-alle-makelaars-dezelfde-behandeling-op-funda 
25. https://www.trouw.nl/economie/nieuwkomer-gmak-funda-haalt-alles-uit-de-kast-om-bolwerk-van-traditionele-makelaars-te-beschermen~b-
711b02a/ 
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Daarnaast zijn coöperatieve platformen 
vaak minder flexibel in hun businessmo-
del en dienstverlening en zijn ze minder 
schaalbaar. Dat komt onder andere door de 
besluitvormingsstructuur. In tegenstelling 
tot centraal geleide platformen als Amazon 
en Uber, kennen coöperatieve platformen 
stroperige overlegstructuren, interne 
ruzies, afhakers, gebrek aan continuïteit en 
professionaliteit26 – dat zien we bijvoorbeeld 
ook bij Funda.27 

Algemener zijn aandeelhouders vaak groot 
in aantal, met uiteenlopende belangen. 
Tegelijkertijd eisen ze inspraak in de dage-
lijkse besluitvorming. Een antwoord hierop is 
vaak een “lean and mean [..] platform [met] 
minimale benodigde functionaliteiten tegen 
een zo laag mogelijk tarief en geeft de deel-
nemers individueel maximaal de ruimte hun 
eigen ding te doen. [..] Op de langere termijn 
kan dit beperkend zijn voor een platform en 
het voortbestaan ervan in gevaar brengen.”28 
Het risico bestaat dus dat het minimaliseren 
van belangenconflicten tot een governan-
ce-structuur leidt die verdere innovaties en 
doorontwikkeling van een platform in de weg 
zit.

In plaats van een coöperatie (en de daarbij 
behorende beperkingen) kun je ook denken 
aan een stichting (niet zijnde een coöpe-
ratieve vereniging) die maatschappelijke 
doelen expliciet opgenomen heeft in zijn 
missie. Zo heeft Thuisgekookt.nl (voorheen 
Thuisafgehaald) een expliciete doelstelling 
om bij te dragen aan sociale cohesie en 
duurzaamheid.29 Het platform faciliteert 
tussen thuiskoks en mensen die zelf niet 
willen of kunnen koken. Maar dit is slechts 
een vehicle om het hogere doel (sociale 
cohesie en duurzaamheid) te dienen. Thuis-
gekookt is een zogenaamde ‘algemeen nut 
beogende instelling’ (of ANBI).

Een ANBI-status voor platforms geeft ga-
ranties dat eventuele poortwachtersposities 

nooit misbruikt worden. Het nadeel is dat 
het verdienmodel van dergelijke platforms 
niet altijd stevig is. Hoge marges kan men 
vaak niet verenigen met de doelstellin-
gen van het platform. Om uit de kosten te 
komen zijn deze platforms vaak afhankelijk 
van subsidies. Thuisgekookt is één van de 
weinige platformen die al enkele jaren op 
deze manier de begroting sluitend krijgt. 
Anderen zijn hier minder succesvol in.30 

Interoperabiliteit
Interoperabiliteit is op verschillende niveaus van 
belang: data, diensten en infrastructuren.

Interoperabiliteit op dataniveau
Data is cruciaal in relatie tot innovatie. Een dataset 
vormt in feite een innovatieplatform. Digitale spelers 
hebben dan ook vaak belang bij het geven van toe-
gang tot hun data, zodat ontwikkelaars daar innova-
ties mee kunnen realiseren. Hun succes vergroot de 
waarde van het ecosysteem: datadelen stimuleert 
breedtevoordelen en versterkt netwerkeffecten.31 Om 
data te kunnen delen moet er wel spraken zijn van 
interoperabiliteit tussen datasystemen. 

Dergelijke interoperabiliteit kan tot stand komen 
door op basis van afgesproken standaarden ‘peer-to-
peer’ data uit te wisselen. Er zijn echter ook plat-
forms die zich toeleggen op het delen of doorgeven 
van data. Dat zijn zowel innovatie- als interactieplat-
forms. Het netwerkeffect bestaat dan uit de expo-
nentiële groei in het aantal te exploreren correlaties 
met elke nieuwe deelnemer die data inbrengt.32 Met 
andere woorden: deelnemers hebben een wederzijds 
belang om data te delen en elke extra partij maakt 
deelname aantrekkelijker.33 Dankzij dit mechanisme 
ontstaan er datadeelplatforms in bijvoorbeeld de 
landbouw (Join Data) en de zorg (MedMij). De waarde 
van zo’n datadeel-ecosysteem neemt toe wanneer 
ook ontwikkelaars toegang tot de data krijgen om 
allerlei nieuwe diensten te ontwikkelen. De positieve 
externe effecten van datadelen kunnen zeer groot 
zijn, te meer wanneer datatoepassingen verder rei-
ken dan de sector zelf.

26. https://wisdomofthecrowd.nl/2018/11/20/versla-amazon-en-facebook-zo-bouw-je-samen-een-cooperatief-platform/ 27. https://www.volkskrant.
nl/nieuws-achtergrond/aandeelhouders-funda-dienen-klacht-in-wegens-wanbeleid~bce6d9fc/ 28. https://wisdomofthecrowd.nl/2018/11/20/vers-
la-amazon-en-facebook-zo-bouw-je-samen-een-cooperatief-platform/ 29. https://thuisgekookt.nl/thuisgekookt-als-ANBI 30. Een ander voorbeelden 
van een maatschappelijk verantwoord platform is 100procentwerkzaam.nl dat intermedieerde tussen mensen met een arbeidsbeperking en werkge-
vers. Dit platform lijkt niet meer te bestaan. Idem dito, Jeugdhulp-1-op-1 (dat intermedieert tussen jongeren en jeugdhulpverleners) heeft zijn opera-
ties beëindigd. 31. Platforms als Facebook en Strava wisselen bijvoorbeeld veel data uit met app-ontwikkelaars om gebruikerservaringen binnen hun 
ecosystemen te verrijken en de betalingsbereidheid van eindgebruikers of adverteerders te bevorderen. 32. De overeenkomst tussen netwerkeffecten 
en leereffecten volgt uit de figuur in voetnoot 8 met de interpretatie dat de bolletjes datasoorten zijn en de verbindstreepjes correlatiemogelijkheden. 
33. Wederkerigheid (d.w.z. ik wissel mijn data uit als u de uwe uitwisselt) is dan van cruciaal belang om directe netwerkeffecten in gang te zetten (zie 
(Van Gorp, De Bijl, Graef, Molnar, & Peeters, 2020).
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Dit laatste geeft aan dat datadelen (en dus inter-
operabiliteit van datasystemen) sectoroverstijgende 
externaliteiten kent. Omdat een sector zelf daar niet 
direct belang bij heeft, of geen zicht heeft op het 
potentieel daarvan, heeft de overheid een rol om 
in sectoroverstijgende datadeelinfrastructuren te 
investeren.34 Dit vraagt (wederom) om systeemden-
ken en om een sector-overschrijdende regierol. De 
Nederlandse visie op datadelen tussen bedrijven, 
in het bijzonder dat “[m]inisteries aan zet zijn om 
de datadeelprincipes in hun domeinen in praktijk te 
brengen”, geeft echter geen blijk van urgentie.35 Het 
programma ‘Regie op Gegevens’, waar het ministerie 
van BZK als sinds 2015 aan werkt,36 is in beginsel 
effectiever. Het streeft naar een afsprakenstelsel 
waarmee mensen hun gegevens bij de overheid 
kunnen beheren en delen met organisaties buiten de 
overheid; het is dus per definitie sectoroverstijgend. 
Omdat de overheid veel data over burgers en bedrij-
ven beheert, kan ‘Regie op gegevens’ voor kritische 
massa zorgen om netwerkeffecten aan te jagen bin-
nen een sectoroverstijgend datadeel-ecosysteem. We 
moedigen de overheid dan ook aan om vaart te maken 
met dit programma. 

Interoperabiliteit op het niveau van diensten en 
infrastructuur
Interoperabiliteit biedt ook voordelen op het gebied 
van infrastructuur, mobiliteit en logistieke diensten. 
De logistiek faciliteert immers interacties. Hier 
spelen, net als bij interactie- en datadeelplatforms, 
netwerkeffecten: de waarde van deelname aan het 
systeem neemt toe wanneer het aantal interac-
tie¬mogelijk¬heden toeneemt. Hoe meer partijen 
toegang hebben tot logistieke systemen, hoe groter 
de gezamenlijke waardecreatie. 

Een voorbeeld is het gebruik van elektrische voer-
tuigen. Dat hangt af van de beschikbaarheid van 
laadpalen. Met meer laadpalen in Amsterdam neemt 
het aantal EV-rijders toe. Dat vergroot de vraag naar 
laadpalen, en vervolgens het aanbod, waardoor het 
aantal EV-rijders weer toeneemt. EV-rijders in Am-
sterdam zijn echter ook gebaat bij meer laadpalen in 
andere steden; dat verhoogt immers hun actieradius. 
Mits die laadpalen elders even vindbaar en toeganke-
lijk zijn, qua gebruikersaccount en stekker. Toegan-
kelijkheid hangt dus af van interoperabiliteit. 
Interoperabiliteit komt neer op het met elkaar ver-

binden van verschillende netwerken, zoals laad-
paalinfrastructuur in verschillende steden. Met als 
resultaat dat gebruikers profiteren van extra netwer-
keffecten. Interoperabiliteit kan zonder tussenkomst 
van de overheid tot stand komen wanneer business-
modellen hierbij gebaat zijn. Zo zijn er diverse appli-
caties voor projectmanagement (zoals Asana, Trello 
en Slack) die interoperabel zijn met elkaar en met 
officepakketten van Microsoft, Google en Apple. De 
prikkels voor interoperabiliteit komen in dergelijke 
gevallen voort uit complementariteit en netwerkef-
fecten. Maar standaarden komen niet altijd vanzelf 
tot stand. Soms zijn er coördinatieproblemen tussen 
stakeholders, die vragen om standaardisatielicha-
men (al dan niet door de overheid geïnitieerd).37 

Interoperabiliteit kan gunstig zijn voor concurrentie 
en innovatie. We zien dit bijvoorbeeld in de bespre-
king van de MaaS-casus. Tegelijkertijd zien we soms 
dat gevestigde spelers standaardisatie tegenhouden 
om hun positie te beschermen of gebruikers aan zich 
te binden. Denk bijvoorbeeld aan de geslotenheid van 
de laadinfrastructuur van Tesla, of de eerdere  
overwegingen van Translink (de uitbater van de 
OV-chipkaart) om geen data te delen met derden (zie 
hieronder).

Toegankelijkheid en non-discriminatie
Zoals hierboven opgemerkt, hebben bedrijven in 
beginsel belang bij het geven van toegang tot data. 
Dat betreft ‘verticale’ datadeling, en wel tussen een 
platform (data) en gebruikers (ontwikkelaars). Recent 
onderzoek laat zien dat betrouwbare omgevingen 
voor datadelen vragen om spelregels, ofwel een 
governance-structuur, die transparantie en non-dis-
criminatie garanderen.38 Dan kunnen partijen profi-
teren van het delen van gegevens zonder negatieve 
gevolgen. Betrokkenen zijn in staat om te bepalen 
wie toegang tot gegevens krijgt.

Dit gaat niet altijd goed, in het bijzonder wanneer  
een speler verticaal geïntegreerd is en de onderlinge 
afhankelijkheden uit balans zijn. Transink, de uit- 
bater van de OV-chipkaart en opgericht als joint  
venture door Connexxion, GVB, HTM, NS en RET,  
lijkt dit te illustreren.39 Meerdere partijen die om 
toegang tot OV-chipkaartdata verzochten, kregen nul 
op het rekest na een bureaucratisch en ondoorzichtig 
aanvraagproces. Dit belemmert de ontwikkeling van 

34. Van Gorp (2018) stelt dat daar ook het antwoord ligt op de groeiende macht van de grote platforms. Van Gorp stelt dat overheden de innovatie-
kracht van alle bedrijven structureel aan kunnen wakkeren door te investeren cross-sectorale datadeelplatformen. De resulterende big-dataset 
vormt vervolgens een innovatieplatform waarmee hét antwoord gegeven kan worden op de macht van de big-5. 35. https://www.tweedekamer.nl/
kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z03319&did=2019D07139 36. Mogelijk werkte de overheid al eerder aan dit programma. Het eerste 
document met een verwijzing naar ‘regie op gegevens’ dat via Google Search te vinden is dateert van 18 december 2015 (zie ‘Memo Vervolgstap stelsel 
Overheidsgegevens’). 37. Denk aan NEN in Nederland en DIN in Duitsland. Daarnaast kennen diverse sectoren hun eigen standaardisatielichamen, 
zoals GSMA ETSI, IETF, IEEE in telecom, CEN-CENELEC, ISO, ETSI, en de IEC in de energiesector, en ISO, ETSI en SAE International in de automotive 
sector. In de consumentenelektronica komen standaarden vaak via consortia of andere samenwerkingsverbanden tot stand, zoals MPEG LA, Vialicen-
sing, and Sisvel. Zie (Bekkers, et al., 2014). 38. Zie Van Gorp, De Bijl, De Graef, Molnar, & Peeters (2020). 39. ‘Onbegrijpelijk dat vervoerders en TLS 
data nog steeds niet delen’ “, OVPro 25 maart 2019. https://www.ovpro.nl/special/2019/03/25/onbegrijpelijk-dat-vervoerders-en-tls-data-nog-steeds-
niet-delen/.
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innovatieve toepassingen door toegangsvragers  
– het stelt de partners in Translink in staat om 
nieuwe ideeën zelf op te pakken en zo innovatie de 
pas af te snijden. De Autoriteit Consument en Markt 
(ACM) schreef daarover dat vervoerders toegang tot 
OV-diensten kunnen beperken en daar ook prikkels 
voor hebben, met uitsluiting als mogelijk gevolg.40  
Er is dan ook reden om non-discriminatie en trans-
parantieverplichtingen op te leggen.

De afsprakenstelsels in bovengenoemde voorbeelden 
mikken daar dan ook op.41 Deze gaan verder dan een 
gedragscode, die immers tekortschiet om netwer-
keffecten in gang te zetten. Verder is er behoefte aan 
standaarden en API’s. Het platform Join Data42 bena-
dert een algemeen toegankelijk datadelingsplatform 
waaraan een ontwikkelaarsplatform is gekoppeld, 
en met duidelijke regels voor wie toegang heeft tot 
welke data.43

Integriteit en continuïteit 
Het functioneren van digitale platforms en het  
vertrouwen van gebruikers daarin, hangt sterk af  
van de integriteit van de geleverde diensten en net-
werken. Hetzelfde geldt voor de continuïteit van de 
dienstverlening en onderliggende infrastructuur.

Integriteit omvat verschillende aspecten. De infor-
matie-uitwisseling moet correct, onaantastbaar, 
veilig en volledig zijn. Technische standaarden voor 
transacties (certificaten en versleuteling ten behoeve 
van veiligheid) kunnen de integriteit waarborgen. 
Verder dienen beveiligingsinbreuken voorkomen te 
worden, en als het toch misgaat, moeten er effectieve 
procedures zijn voor melding en follow-up.

Integriteit omvat ook veiligheid. Een intensieve 
benutting van het wegennet, met name door bestel- 
en vrachtwagens, leidt tot onveiligheid voor andere 
weggebruikers. Logistieke spelers oefenen dan 
een negatieve externaliteit uit via een grotere kans 
op aanrijdingen. Van de andere kant kan de sector 
innovaties en nieuwe concepten ontwikkelen die deze 
externaliteit terugdringen.

Het belang van continuïteit volgt uit de afhankelijk-
heid van het functioneren van de economie van de  
logistiek. Onderbrekingen en congestie zijn niet 
alleen voor aanbieders en afnemers in de logistiek 
kostbaar maar raakt een groter deel van de maat-
schappij. Congestie is een externaliteit die leidt tot 
tijdsverspilling en aantasting van de leefomgeving. 
Ook hier kan interoperabiliteit een rol spelen omdat 
het voor redundantie zorgt wanneer delen van een 
logistiek systeem uitvallen. 

Milieu en duurzaamheid
Naast congestie (zie hierboven) kent logistieke 
bedrijvigheid andere negatieve externaliteiten. In het 
bijzonder zijn dat: de uitstoot van broeikasgassen 
(met impact op het klimaat), de uitstoot van fijnstof 
(met impact op de lokale luchtkwaliteit door stank 
en gezondheidsschade) en geluidsoverlast (ten koste 
van welbevinden). 

Spelers in de logistiek kunnen uiteraard bijdragen 
aan het terugdringen van deze externe effecten, 
en soms is daar door technologische ontwikkelin-
gen ook een businesscase voor. Denk bijvoorbeeld 
aan diverse initiatieven tot hub-systemen rondom 
binnenstedelijke logistiek. Door informatietechno-
logie en platformisering kunnen logistieke stromen 
van diverse partijen op elkaar afgestemd worden en 
gecombineerd. Hierdoor verhogen de load factors 
van binnenstedelijke voertuigen en besparen onder-
nemers kosten. Tegelijkertijd is er minder overlast 
voor mens en milieu. 

Deze kostenbesparingen zijn niet altijd even relevant. 
De kosten van het rondrijden met een halfvolle vracht-
auto zijn misschien wel zo laag dat de te behalen 
kostenbesparing relatief klein is. Aanpalend beleid 
door de overheid (bijvoorbeeld door binnenstedelijke 
laad- en losplekken beperkt toegankelijk te maken) 
kan de prikkels vergroten om toch aan te sluiten bij en 
te investeren in stadshubs. Naarmate private spelers 
daar sterkere prikkels voor hebben, liggen de private 
en publieke belangen meer op één lijn en kan de over-
heid zich verder terughoudend opstellen.

40. ACM, “Regulering van de OV  betaalmarkt”, Advies 31 augustus 2018. 41. https://www.medmij.nl/afsprakenstelsel/ en https://www.ishareworks.
org/. 42. https://www.join-data.nl/ 43. Het ecosysteem behandelt landbouwdata als persoonsdata krachtens de AVG: voor data die herleidbaar zijn 
naar een bepaalde boerderij moet de boer toestemming geven alvorens een partij toegang krijgt. Als de data niet herleidbaar zijn, dan kunnen de data 
vrijelijk worden gebruikt door ontwikkelaars. 
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Publiek belang Context van mobiliteit en logistiek Toegevoegde waarde digitale platforms

Concurrentie en 
innovatie

Divers, goed en betaalbaar aanbod van logistiek  
en mobiliteit
Ruimte voor innovatieve oplossingen voor  
logistieke problemen
Meer concurrentie op prijs en kwaliteit door  
diensten-aanbieders op het platform

Procesinnovatie (betere capaciteitsbenutting)
(Toetreding van) nieuwe businessmodellen  
(nieuwe mobiliteitsconcepten)

Interoperabiliteit Datasystemen sluiten op elkaar aan

Mobiliteits- en logistieke systemen sluiten op 
elkaar aan

Datadeelplatformen kunnen datasystemen aan 
elkaar knopen
Het aan elkaar knopen van infrastructuren en 
diensten leidt tot operationele efficiëntie en groei in 
waardecreatie op en diversiteit van ecosystemen

Toegankelijkheid en 
non-discriminatie

Mobiliteits- en logistieke systemen zijn toegankelijk 
voor alle stakeholders, onder identieke voorwaar-
den en tarieven

Platforms gedijen door open ecosystemen  
(NB afhankelijk van businessmodel)
Platforms discrimineren (in eerste instantie)  
enkel op basis van objectieve criteria

Integriteit en  
continuïteit

Veilige en betrouwbare infrastructuur 
Mobiliteits- en logistieke systemen dragen bij  
aan veiligheid en reductie van congestie

Door vervoersbewegingen te orkestreen vergroten 
platforms de doorstroom (minder congestie) en 
dringen het weggebruik terug (meer veiligheid). 
Voorwaarde is dat de onderliggende data juiste, 
accurate, volledig, en tijdig zijn

Milieu en  
duurzaamheid

Mobiliteit en logistiek draagt bij aan energie- 
transitie en reductie van uitstoot en fijnstof

Nieuwe dienstenconcepten, logistieke optimali- 
sering, en schonere systemen (minder CO2 uitstoot)

Tabel 4. Publieke toegevoegde waarde van platforms in relatie tot logistiek en mobiliteit

3.4 BIJDRAGE EN RISICO’S VAN PLATFORMS VOOR 
LOGISTIEK EN MOBILITEIT
Zoals een ondernemer inspeelt op een onvervulde 
behoefte van afnemers, vermindert een platform een 
frictie in de markt of maatschappij. In het algemeen 
verminderen platforms zo marktfalen, waardoor er  

 
 
minder noodzaak tot overheidsingrijpen is.  
Onderstaande tabel geeft een eerste indicatie van  
de bijdrage van digitale platforms. 
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Publiek belang Context van mobiliteit  
en logistiek

Toegevoegde waarde  
digitale platforms

Mogelijke tekortkomingen

Concurrentie en innovatie Divers, goed en betaalbaar 
aanbod van logistiek en 
mobiliteit
Ruimte voor innovatieve 
oplossingen voor logistieke 
problemen

Procesinnovatie (betere  
capaciteitsbenutting)
(Toetreding van) nieuwe 
businessmodellen (nieuwe 
mobiliteitsconcepten)
Meer concurrentie op prijs en 
kwaliteit door diensten-aan-
bieders op het platform

 Risico op winner-takes-all
- Poortwachters
- Gebrekkige interoperabiliteit 
- Geen datadeling
Kip-ei problemen waardoor 
concepten niet van de grond 
komen

Interoperabiliteit Logistieke systemen sluiten 
op elkaar aan

Opschaling door aan elkaar 
knopen van ‘netwerken’ leidt 
tot sterke groei in waarde van 
ecosysteem

Zie hierboven

Toegankelijkheid en  
non-discriminatie

Logistieke systemen zijn 
toegankelijk voor alle  
stakeholders, onder identieke 
voorwaarden en tarieven

Platforms gedijen (doorgaans) 
door open ecosystemen 
Platforms discrimineren in 
beginsel op basis van  
objectieve criteria

Verticaal geïntegreerde 
platformen (met marktmacht) 
kunnen om strategische  
redenen toegang inperken 
voor onafhankelijke service-
providers (discriminatie)

Integriteit en  
continuïteit

Veilige en betrouwbare infra-
structuur 
Logistiek draagt bij aan veilig-
heid en reductie van congestie

Platforms vergroten de door-
stroom (minder congestie) en 
dringen het weggebruik terug 
(meer veiligheid) 
Voorwaarde is dat de onder-
liggende data juist, accuraat, 
volledig, en tijdig zijn

Er zijn cyberrisico’s  
verbonden aan digitalisering 
en platformisering
Bovengenoemde discriminatie 
kan betrekking hebben op 
toegang tot juiste, accurate, 
volledige en tijdige data

Milieu en  
duurzaamheid

Logistiek draagt bij aan  
energietransitie en reductie 
van uitstoot en fijnstof

Nieuwe dienstenconcepten, 
logistieke optimalisering,  
en schonere systemen  
(minder CO2 uitstoot)

-

Platforms scheppen soms ook problemen. Enkele  
voorbeelden: (1) interacties tussen gebruikers 
kunnen overlast veroorzaken buiten het platform 
(‘off-platform’ externaliteiten). (2) De opstart van een 
platform kan blijven steken door gebrekkige coördi-
natie (kip-ei probleem). (3) Netwerkeffecten kunnen 
leiden tot concentratie, monopoliemacht en poort-
wachters. (4) Complementaire platforms hebben niet 
altijd belang bij interoperabiliteit of het delen van 
data om diensten op elkaar aan te laten sluiten. 

De rechter kolom in de tabel hieronder geeft een 
eerste indicatie van de mogelijke tekortkomingen van 
digitale platforms in de logistieke sector, in relatie tot 
de hierboven geïdentificeerde publieke belangen.

Tabel 5. Mogelijke tekortkomingen platforms in relatie tot logistiek en mobiliteit
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4.1 BELEIDSCONTEXT 
De afgelopen 20 jaar zijn enkele platforms uitge-
groeid tot globale spelers. Door bestaande fricties 
te adresseren, zoals informatieasymmetrieën en 
transactiekosten, was hun opkomst disruptief voor 
markten. Denk aan de muziek- en filmindustrie, 
retail, (tele)communicatie, adverteren, et cetera. De 
platformisering van deze sectoren introduceerde ook 
nieuwe problemen waardoor bestaande beleidsthe-
orieën onder druk kwamen te staan. Aanvankelijk 
stelde de nationale en Europese wetgevers zich te-
rughoudend op ten aanzien van regulering. De afge-
lopen jaren zijn er vanuit Europa echter steeds meer 
voorstellen ingevoerd ter bescherming van consu-
menten (zoals de AVG uit 2016) en ondernemers (zo-
als de Platform-to-Business verordening uit 2019).44 
Op dit moment staan er verdergaande verordeningen 
op stapel met een meer regulerend karakter (de 
Digital Markets Act en de Digital Services Act). Deze 
verordeningen zou je reactief kunnen noemen omdat 
ze bestaand marktfalen repareren.

De casussen die we hier bespreken betreffen dien-
sten en markten die minder ver gevorderd zijn in 
termen van platformisering. De businessmodellen 
bevinden zich nog in een (relatief) pril stadium. De 
fricties die ze adresseren zijn duidelijk, maar even-
tuele problemen (zoals monopolieposities) moeten 
nog blijken. De vraag is in hoeverre we nu al anticipe-
rend kunnen optreden, zeker gezien de lessen uit de 
hierboven genoemde (en ook andere) sectoren. Enige 
terughoudendheid van de overheid lijkt op zijn plaats 
om innovatieve initiatieven niet in de kiem te smoren, 
bijvoorbeeld door ze op voorhand als problematisch 
zien. Tegelijkertijd dient de overheid alert te zijn op 
overnames van nieuwe initiatieven door Big Tech spe-
lers, die kunnen leiden tot ongewenste scenario’s. 

Hieronder stellen we voor om te werken met scena-
rio’s. We brengen dan de publieke belangen per 
scenario in kaart. Dat stelt beleidsmakers in staat om 
gewenste en ongewenste scenario’s te identificeren. 
Voorts is ons advies om, gegeven de dynamiek en 
onzekerheden die daarmee samenhangen, niet al te 
veel te sturen in de richting van een gewenst scenario, 
maar vooral weg te sturen van ongewenste scenario’s. 

4.2 METHODOLOGIE OM SCENARIO’S VORM TE 
GEVEN
De mate waarin publieke belangen extra borging 
behoeven hangt af van de structuur van de keten en 
de rol van platforms. De mate van horizontale en ver-
ticale integratie van en met platforms is hierop van 
grote invloed, evenals de concentratie van een sector. 
Afhankelijk van het aantal schakels in de keten en 
het aantal betrokken stakeholders, kunnen deze 
relaties zich manifesteren in een groot spectrum aan 
mogelijke uitkomsten. Om hier structuur in aan te 
brengen, hanteren we in de casestudies grafische 
illustraties in de vorm van ‘designscenario’s. Deze 
geven verschillende (denkbare) situaties in termen 
van horizontale en verticale integratie weer, alsmede 
de positie van een platform in markt en waardeketen.
 
Orkestratie door middel van één of meerdere 
platforms
Een platform speelt typisch de rol van een orkestre-
rende intermediair. Het neemt vaak een sleutelpo-
sitie in tussen up- en downstream partijen. Daarom 
is de orkestratie van interacties in een systeem met 
meerdere platforms vaak minder effectief dan in een 
systeem met één platform. Denk bijvoorbeeld aan 
één orkest met verschillende dirigenten voor blazers 
en strijkers.45 Deelnemers kunnen dan nog steeds 

Voorgaande sectie geeft een eerste indicatie van kansen en risico’s van digitale platforms in 
relatie tot publieke belangen. In dit hoofdstuk illustreren we dit aan de hand van drie cases. 
De eerste casus betreft laadpaalinfrastructuur. De tweede casus betreft de logistiek voor 
gebouwbeheer in binnenstedelijke omgevingen. Ten slotte kijken we naar MaaS. Hieronder 
volgt eerst een korte uiteenzetting van de beleidscontext gevolgd door een uitleg van onze 
aanpak. Deze uiteenzetting is beknopt; de cases illustreren meer in detail hoe het werkt.

DIGITALE PLATFORMS EN PUBLIEKE BELANGEN 
IN MOBILITEIT EN LOGISTIEK

44. Verordening ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten. 45. Dat leidt tot een ka-
kafonie. Het opsplitsen van blazers en strijkers in aparte orkesten lost het probleem niet op. Wel heeft een gedifferentieerd publiek meer te kiezen bij 
twee orkesten (met zowel blazers als strijkers) voor ander genres - aangenomen dat het publiek een gedifferentieerde smaak heeft. De analogie met 
platformen vertaalt zich dan naar gedifferentieerde platformen die andere diensten leveren. Denk bijvoorbeeld aan Booking dat primair intermedieert 
tussen reizigers en hotels/B&B's en Airbnb dat primair intermedieert tussen reizigers en huiseigenaars (en B&Bs).
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niet kiezen (want het is nog steeds één orkest) en 
ervaren bovendien minder voordeel in termen van 
interactiemogelijkheden, en het platform is minder 
effectief in het oplossen van fricties. De bijdragen 
van een platform aan het verlagen van kosten en 
externaliteiten is daarmee dus ook kleiner. In figuur 
2 is scenario 2 dus in principe te prefereren boven 
scenario 1.46 Dat is uiteraard anders als het platform 
in scenario 2 zich kan gedragen als een monopolist, 
wat veelal leidt tot hogere prijzen en verminderde 
toegankelijkheid voor gebruikers.
 
Een vergelijkbare redenering geldt voor data in de 
keten. Door data te delen kan een dienst (bijvoor-
beeld een MaaS-dienst) zorgen voor een efficiëntere 
benutting van infrastructuren. Wanneer elke dienst 
enkel vertrouwt op zijn eigen data en deze niet deelt, 
dan verlaagt dat de bezettingsgraden. Dit vertaalt 
zich in een lager rendement op investeringen in 
infrastructuur en minder ruimte voor opschaling van 
innovatieve diensten. In figuur 2 is scenario 4 dus te 
prefereren boven scenario 3.

Interoperabiliteit corrigeert de tekortkoming van 
de eerste scenario’s. Dit vraagt om standaardisatie. 
Echter, standaarden komen vaak moeizaam tot stand 
als dit op basis van samenwerking en afspraken tus-
sen ketenpartners wordt georganiseerd. Standaardi-
satie is sneller te realiseren door gebruikers- en een 
datadeelplatformen (zoals in figuur 2) te ‘stapelen’ 
(zoals in de figuur 3). Meerdere dienstenplatforms 
maken dan gebruik van dezelfde datalaag en kunnen 
de bezetting van infrastructuren optimaliseren. Het 
datadeelplatform zorgt zo voor interoperabiliteit in 
data-uitwisseling. Een voorbeeld is een datadeelplat-
form voor laadpalen dat data levert aan navigatie-
platforms.
 
Verticale integratie is beperkt effectief om fricties 
te adresseren
Verticale integratie verbetert de afstemming in de 
waardeketen en verhoogt zo de operationele effi-
ciëntie. Maar dit is niet altijd afdoende. Een zekere 
mate van horizontale concentratie versterkt dit effect 
soms. We leggen dat hieronder uit. Vergelijk aller-
eerst onderstaande scenario’s 1 en 2 met scenario’s 
3, 4 en 5. 

In scenario 1 en 2 proberen up- en downstream par-
tijen in de waardeketen via verticale integratie meer 
grip op data te krijgen. Echter, zolang partijen ‘op 
hun data blijven zitten’ is er geen interoperabiliteit. 
Dat beperkt het potentieel van data en daarmee de 
ruimte voor opschaling van innovatieve diensten en 

Dienst

1 2 3 4 5

Data

Infrastructuur

 Figuur 4. Geïntegreerde structuren

Gebruikersgroep A

1 2

Platform

Gebruikersgroep B

Dienst

3 4

Datadeelplatform

Infrastructuur

Figuur 2. Designscenario’s

Afnemers van diensten

Aanbieders van diensten

Datadeelplatform

Dienstenplatforms

Infrastructuur

Figuur 3. Gestapelde structuren

46. Aangenomen dat er binnen de gebruikersgroepen geen gedifferentieerde voorkeuren bestaan - zie voetnoot 46 hieronder. Dat geval zouden we dan 
niet illustreren zoals scenario 1, maar door scenario 2 twee keer naast elkaar te zetten.
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investeringen in infrastructuur. Scenario’s 3, 4 en 5 
verhelpen deze data-fragmentatie met horizontale 
integratie. In toepassingen waar data de borging van 
publieke belangen ondersteunt, is dat gunstig. 

Risico’s van verticale integratie 
Scenario’s 3, 4 en 5 hierboven illustreren het risico 
op monopolisering van de keten door verticale inte-
gratie. Voor (eind)gebruikers kan dit betekenen dat 
operationele efficiëntiewinsten teniet worden gedaan 
door hogere winstmarges. Bovendien is het de vraag 
of deze scenario’s resulteren in meer (of juist min-
der) prikkels tot innoveren en investeren. 

De voordelen van defragmentatie gaan dus moge-
lijk gepaard met marktmacht. Hierbij is de vraag of 
concentratie automatisch tot marktmacht leidt. Dat 
is niet altijd zo. De marktmacht van het platform in 
scenario 1 hieronder is bijvoorbeeld niet gegeven, 
ook al lijkt dit op een ‘winner-takes-all’ uitkomst. De 
mate waarin dat platform gebruikers kan benadelen 
hangt immers af van de onderhandelingsmacht van 
dienstenaanbieders en gebruikers, en van de (po-
tentiële) dreiging van rivaliserende initiatieven.47 Met 
andere woorden, het hangt af van de mate waarin 
het platform aanvechtbaar (contestable) is. In het 
volgende hoofdstuk zien we onder meer dat scenario 
1 de huidige situatie in de casus van laadpaalinfra-
structuur beschrijft. 

In scenario 2 is de positie van het platform (en dus de 
marktmacht) minder aanvechtbaar door uitdagers. 
Het platform heeft de geïntegreerde dienstenaanbie-
der immers al ‘in de broekzak’. Met deze dienstaan-
bieder hoeft hij dus niet meer te onderhandelen. 
Sterker nog, hij kan zijn eigen dienst bevoordelen ten 
opzichte van de zelfstandige dienst. Het platform is 
immers tegelijkertijd deelnemer en scheidrechter. 
Het scenario laat dus zien dat verticale integratie de 

concurrentie onder platformgebruikers kan versto-
ren. We zullen deze problematiek in het volgende 
hoofdstuk tegenkomen en in meer detail illustreren.

4.3 LAADPAALINFRASTRUCTUUR 
Inleiding tot de casus 
De overheid heeft ingezet op een transitie naar duur-
zame mobiliteit als onderdeel van het klimaatbeleid 
− wat samenhangt met (sectoroverstijgende) mili-
eu-externaliteiten. Onderdeel daarvan is het stimule-
ren van het gebruik van elektrische voertuigen (EV’s). 
Zo wordt, bijvoorbeeld, de aanschaf en het gebruik 
van EV’s gesubsidieerd en faciliteren lokale overhe-
den investeringen in laadpaalinfrastructuur. 

Deze casus bespreekt de rol van een digitaal plat-
form in het stimuleren van het gebruik van EV’s, en 
wel door laadpalen beter vindbaar te maken. Zo’n 
platform bestaat al (Eco-Movement, een commer-
cieel bedrijf). Nagenoeg alle laadpaalbeheerders 
(CPO’s) in de Benelux ontsluiten hun gegevens via dit 
platform naar diensten die daar toegang toe willen 
(zoals navigatiediensten). 

Volgens de overheid zijn de data die de CPO’s ont-
sluiten echter niet volledig, actueel of juist.48 CPO’s 
lijken huiverig om informatie over prijzen en actuele 
bezetting te delen. Dat is verklaarbaar vanuit concur-
rentie¬overwegingen, net zoals dat sommige tank-
stations langs de snelweg het liefste pas literprijzen 
zouden tonen wanneer een automobilist de afslag al 
genomen heeft. Het ondermijnt echter het publieke 
belang. De overheid stelt nu voor om CPO’s een ver-
plichting op te leggen om deze data te ontsluiten (via 
Eco-Movement of anderszins). Daarnaast verplicht 
de overheid ook om andere gegevens beschikbaar 
te stellen, bijvoorbeeld over locaties. De beschik-
baarheid van deze data is ook wenselijk vanuit het 
publieke belang bezien. Het is echter te verwachten 
dat CPO’s deze data vrijwillig (met name via Eco-Mo-
vement) willen ontsluiten. Het is immers in hun 
eigen belang dat hun laadpalen vindbaar zijn. Verder 
dienen CPO’s, volgens de huidige beleidsvoorstellen, 
de vindplaats van data kenbaar te maken via een ‘Na-
tionale Databank Wegverkeersgegevens’. Die website 
vormt dan een centrale plek met gegevens over alle 
publiek toegankelijke laadpunten in Nederland. 

Hieronder verkennen we onder meer in welke mate 
de genoemde problemen spelen en of een datadeel-
plicht deze kan verhelpen.

Diensten

1 2

Platform

Gebruiker(s)

Figuur 5. Onafhankelijke en verticaal geïntegreerde gatekeepers

47. Om deze reden sluit het voorstel van de Europese Commissie voor de Digital Market Acts expliciet B2B platforms uit van de reikwijdte van het 
voorstel (De Streel & Larouche, 2021). 48. Zie de bijbehorende internetconsultatie. https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingsregeling_gebruikers-
informatie_oplaadpunten/document/6699
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Fricties 
Gebruikers ervaren barrières om op EV’s over te 
stappen; denk hierbij aan een kleine actieradius en 
lange oplaadtijd. Daarbovenop hebben gebruikers 
moeite met het vinden van een laadpaal die op het 
juiste moment en op de juiste locatie beschikbaar is. 
Ten eerste speelt hier een kip-ei-probleem (netwer-
keffect), waardoor een gebrekkige laadinfrastructuur 
het EV-gebruik remt, en andersom. Investeringen in 
laadinfrastructuur nemen pas toe als het aantal EV’s 
op de weg is toegenomen, en het aantal EV’s op de 
weg neemt pas toe als de laadinfrastructuur vol-
doende is gegroeid.49 Zie de figuur hieronder. 

 
 
         

laad-
infrastructuur

EVs

 
Figuur 6. Kip-ei-probleem

Bovenstaande frictie wordt door deels opgelost door 
middel van subsidies op EV’s en laadpalen. Echter, 
een tweede frictie is dat EV-rijders niet weten waar 
laadpalen staan en of deze beschikbaar zijn op het 
gewenste moment.50 Niet alleen EV-rijders maar ook 
potentiële overstappers ervaren deze fricties. De 
effectiviteit van subsidies kan verhoogd worden door 
deze tweede frictie weg te nemen. Dat versterkt de 
netwerkeffecten bij een gegeven hoeveelheid EV’s en 
laadpalen.

De casus heeft een focus op personenauto’s. Een 
vergelijkbaar probleem bestaat er met betrekking tot 
elektrische vrachtauto’s, al zijn die van een andere 
orde.51

Hoe kan een platform bijdragen?
Een digitaal platform kan het informatieprobleem 
verhelpen door inzicht te geven in locatie en beschik-
baarheid van laadpalen. Dat stimuleert het netwer-
keffect tussen EV’s en infrastructuur en verzacht 
het kip-ei probleem bij een geven aantal EV’s en 
laadpalen. Het ontsluiten van informatie verbetert 
immers de gebruikerservaring en verlaagt barrières 
om over te stappen naar elektrisch rijden. Daardoor 
kan de laadinfrastructuur weer groeien, wat tot meer 
gebruikers leidt, enzovoorts.52 

Een specifiek type platform dat hierin voorziet is een 
datadeelplatform, dat intermedieert tussen enerzijds 
laadpaalbeheerders, en anderzijds ontwikkelaars 
van navigatie-apps en autofabrikanten die naviga-
tiesystemen inbouwen. Het delen van data kan ook 
gedecentraliseerd (peer-to-peer) plaatsvinden, via 
API’s. Echter, het platform sluist data van CPO’s over 
locaties en actuele beschikbaarheid van laadpalen 
niet zomaar door. Het verzamelt, reinigt, valideert, 
verrijkt en aggregeert deze data. Ontwikkelaars 
hoeven dan geen afzonderlijke overeenkomsten met 
(vele) CPO’s te sluiten, en CPO’s kunnen volstaan 
met de aanlevering van rudimentaire data.53 EV-rij-
ders die navigatiesystemen gebruiken, profiteren 
van accurate en complete aanbevelingen, eventueel 
verrijkt met data die het platform van andere partijen 
betrekt.

Designscenario’s
Een ecosysteem dat dergelijke functionaliteiten kan 
faciliteren bestaat uit een laadinfrastructuur, een 
data-infrastructuur en navigatiediensten.54 De dien-
sten ontsluiten informatie over beschikbaarheid van 
laadpalen naar eindgebruikers. Deze lagen kunnen al 
dan niet geïntegreerd zijn. De volgende designscena-
rio’s zijn denkbaar.

We lichten de figuur hieronder toe in relatie tot pu-
blieke belangen per scenario. 
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Infrastructuur

Figuur 7. Designscenario’s voor laadpalen

Publieke belangen per scenario
Scenario 1 is volledig gefragmenteerd en er is 
geen (of beperkte) interoperabiliteit. Ontwikkelaars 
moeten bij afzonderlijke CPO’s aankloppen voor data 
over de locaties van laadpalen. Dit gaat ten koste 
van integriteit en continuïteit van het systeem omdat 
toegang tot real-time en accurate en volledige data 

49. We merken op dat deze netwerkeffecten tot externaliteiten tussen steden zorgen, welke zelfs grensoverschrijdend zijn: EV gebruik in Brussel leidt 
tot een grotere actieradius voor Amsterdammers, en andersom. 50. Ter illustratie van de internationale dimensie van dit probleem: de aanschaf van 
een EV gaat vaak gepaard met de vraag "hoe kom ik ermee in Zuid-Frankrijk?" 51. Het gaat bij elektrische vrachtauto's ook over de beschikbaarheid 
van laadpalen op locaties en tijdstippen van laden en lossen. Naast informatievoorziening gaat het dan om de planning en coördinatie van routes en 
laad- en losmomenten. 52. In relatie tot elektrische vrachtauto's kunnen platformen ook een rol spelen bij het orkestreren van routes en laad- en 
losmomenten. 53. In een peer-to-peer setting zouden CPO's misschien ook rudimentaire data aan leveren, maar dan zouden ontwikkelaars deze zelf 
moeten reinigen, valideren en verrijken. Of dat inefficiënt is hangt af van de meerwaarde van het doubleren van activiteiten versus eventuele schaal-
voordelen. 54. Eventueel verrijkt met betaaldiensten, horecadata, etc.
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55. Waaronder grote namen zoals waaronder de BP, Eneco, Fastned, Ford, Joulz, Q8, Lidl, Vattenfall, Porsche, Total, Volkswagen, Shell (newmotion), 

beperkt is. Als gevolg hebben dienstenaanbieders 
geen volledig inzicht in het aanbod van laadpalen, 
waardoor het systeem minder toegankelijk is. Het 
systeem kan de fricties niet optimaal adresseren en 
belemmert de innovatie en opschaling van navigatie-
diensten. Daarnaast blijft het rendement op inves-
teringen in laadinfrastructuur laag als gevolg van 
inefficiënt gebruik. 

Scenario 2 scoort beter en lijkt op de huidige situatie. 
Een uniforme datalaag zorgt voor interoperabiliteit 
en lost de frictie effectief op. CPO’s en ontwikkelaars 
kunnen hun investeringen en innovaties richten 
op hun eigen kernactiviteit. Het dataplatform heeft 
prikkels en expertise om continuïteit en integriteit 
te borgen. Het businessmodel richt zich immers op 
real-time levering van accurate en volledige data. 
CPO’s hebben echter niet eenzelfde prikkel om 
accurate en volledige data te leveren. Locatiedata 
zullen ze wel willen delen (want anders zijn ze niet 
vindbaar). Gegevens over prijzen en actuele bezetting 
zullen ze minder snel willen delen, want dat leidt tot 
meer concurrentie. Het dataplatform is echter wel 
de enige intermediair van data en fungeert dus als 
poortwachter. Dit geeft het platform dus ook enige 
macht om CPO’s te dwingen tot het leveren van alle 
benodigde data. De vraag is echter of de macht van 
het platform groot genoeg is. Het platform is immers 
ook afhankelijk van data van grotere CPO’s. 

Deze wederzijdse afhankelijkheid geeft tegelijkertijd 
aan dat het risico op misbruik van de poortwach-
terspositie beperkt is, temeer omdat er onder de 
dienstenaanbieders ook grote partijen met onder-
handelingsmacht zitten. Bovendien kunnen zij (of 
andere uitdagers) vermoedelijk snel een rivaliserend 
businessmodel ontwikkelen. Kortom, wanneer CPO’s 
of dienstenaanbieders ontevreden zijn, kunnen zij de 
samenwerking met het bestaande platform afbou-
wen: het platform is vermoedelijk in voldoende mate 
‘contestable’ ofwel betwistbaar. 

Scenario 3 en 4 scoren ook beter dan scenario 1 in 
termen van interoperabiliteit en effectiviteit. Ech-
ter, ze scoren lager dan scenario 2 op het gebied 
van concurrentie, innovatie en (mogelijk ook) op het 
gebied van continuïteit en integriteit. In deze scena-
rio’s is geen spraken van een platform dat interacties 
orkestreert of data uitwisseling faciliteert, maar 
van een traditionele monopolist. Deze speler heeft, 
vanwege de verticale integratie, weinig te vrezen 
van partijen die hem kunnen aanvechten. Dit creëert 
een risico op hogere prijzen die navigatiediensten 
betalen voor toegang tot data. Dit kan doorwerken 

op hun innovatie-inspanningen en vervolgens ook op 
de investeringsprikkels voor CPO’s. Deze scenario’s 
kenmerken zich verder door een risico op discrimina-
tie door het platform van zelfstandige aanbieders van 
diensten of laadpalen. Denk hierbij aan prijsdiscrimi-
natie, maar ook aan discriminatie in de toegang tot 
data (bijvoorbeeld wel toegang, maar niet real-time). 
Dit gaat ten koste van toegankelijkheid, continuïteit 
en integriteit.

Deze negatieve spiraal kan uitmonden in scenario 
5. De monopolist zit nog steviger in het zadel, wat 
nog ongunstiger is voor innovaties en investeringen 
in diensten en infrastructuur. Het systeem scoort 
mogelijk wel beter in termen van continuïteit en inte-
griteit, omdat de verticaal geïntegreerde monopolist 
zich minder zorgen hoeft te maken over concurren-
tiegevoeligheden bij het ontsluiten van data (hij heeft 
immers geen concurrenten). 

Huidige situatie en gewenste scenario
De huidige situatie lijkt op (of beweegt naar) het 
gewenste scenario 2, met een uniforme datalaag die, 
zonder discriminatie, ten dienste staat van CPO’s en 
dienstenaanbieders. Het platform Eco-Movement in-
termedieert tussen alle CPO’s in de Benelux (en een 
groeiend aantal daarbuiten)55 en een variëteit aan 
dienstverleners, waaronder TomTom, Google, Bosch 
en autofabrikanten. Het risico op misbruik van de 
poortwachterspositie lijkt, zoals eerder besproken, 
beperkt vanwege de aannemelijkheid van ‘contesta-
bility’ van het platform. Met andere woorden, CPO’s 
en dienstenaanbieders zijn groot genoeg om de 
samenwerking op te zeggen en een eigen initiatief te 
starten wanneer ze ontevreden zijn over Eco-Move-
ment. Deze onderhandelingsmacht beperkt tevens 
de macht van het platform om volledige transparan-
tie aan CPO’s op te leggen. Er blijft dus mogelijk een 
probleem dat CPO’s gegevens over actuele bezetting 
en prijzen achterhouden. 

Rolverdeling tussen branche en overheid
De relevantie van EV-gebruik voor milieu- en kli-
maatdoelstellingen vraagt om een rol voor de 
overheid. Die kan bijvoorbeeld met subsidies of 
belastingen het gebruik van EVs stimuleren. Echter, 
de sector zelf, of een nieuwkomer in de sector, is 
in beginsel in staat om de frictie die hier speelt te 
verhelpen. De praktijk laat zien dat dat inderdaad 
gebeurt. 
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56. Ook kan een uitwerking van dergelijke verplichtingen vragen om een nauwkeurige specificatie van de betreffende data door de overheid. Gedetail-
leerde regelgeving die expertise vereist gaat gepaard met risico's op fouten en het teveel vastpinnen van een gewenste situatie. Dat staat op gespan-
nen voet met de kennis in en dynamiek van de markt.

Een kenmerk van een oplossing vanuit de sector is dat 
partijen in beginsel baat hebben bij standaardisatie 
en interoperabiliteit. De reden dat dat in de huidi-
ge situatie lijkt te werken ligt in het ontbreken van 
gevestigde belangen die deze ontwikkeling kunnen 
tegenhouden.

Onderhandelingsmacht in de waardeketen vermin-
dert het risico dat het datadeelplatform zijn poort-
wachtersfunctie misbruikt. Verticale integratie kan 
deze balans echter verstoren. Het systeem zou dan, 
als gevolg van discriminatie ten gunste van eigen 
diensten of eigen laadpalen kunnen overgaan in 
scenario’s 3, 4 of 5. Dit risico is groter wanneer een 
globale technologiespeler (zoals Google) het plat-
form overneemt en integreert in zijn ecosysteem. 
Dan ontstaat er immers een risico op afknijpen van 
de datalevering aan onafhankelijke ontwikkelaars. 
Mededingingsautoriteiten dienen daarom extra alert 
te zijn op overnames van datadeelplatforms door 
grote spelers, en deze kritisch te evalueren. Ver-
plichtingen tot non-discriminatie zouden sowieso als 
voorwaarde moeten gelden. 

Uit de scenario-analyse komt naar voren dat markt-
macht van het platform ook voordelen kan hebben. 
Het helpt het platform namelijk om transparantie 
over actuele bezettingen en prijzen af te dwingen. 
Wanneer de marktmacht van het platform tekort-
schiet, kan er reden zijn voor de overheid om een 
afgebakende verplichting aan CPO’s op te leggen 
om actuele real-time data over prijzen en bezetting 
beschikbaar te stellen. Dit verhoogt de transparantie 
over actuele bezettingen en prijzen ten gunste van 
meer concurrentie tussen CPO’s. Zo’n specifieke 
verplichting is vergelijkbaar met de verplichting tot 
het plaatsen van een prijspaal voor benzinestations 
langs het hoofdwegennet. 

Een bredere plicht tot datadelen voor CPO’s lijkt 
overbodig. Zij hebben immers baat bij het delen van, 
bijvoorbeeld, locatiedata om vindbaar te zijn via na-
vigatiediensten. Een dergelijke verplichting leidt dus 
tot hogere uitvoerings- en handhavingskosten.
De toegevoegde waarde van een verplichting om 
de vindbaarheid van data kenbaar te maken via de 
Nationale Databank Wegverkeersgegevens lijkt 
eveneens beperkt. Er is immers al een centrale plek 
waar alle data beschikbaar zijn. Zo’n verplichting 
kan bovendien verstorend werken in een jonge markt 
die nog volop in beweging is. Een publiek alternatief 
kan de businesscase van een hoogwaardiger privaat 
initiatief ondermijnen. Zorgen over mogelijk misbruik 
van een (toekomstige, eventuele) monopoliepositie 
verantwoorden een dergelijke maatregel niet per 
sé, omdat het adagium ‘voorkomen is beter dan 
genezen’ niet per se opgaat. Op zijn minst zou hier 
een gedegen analyse van de risico’s op marktmacht 
aan ten grondslag moeten liggen. Te vroeg ingrijpen 
met brede verplichtingen kan de natuurlijke wissel-
werking tussen CPO’s en dienstenaanbieders, en de 
innovatie-inspanningen van het platform, namelijk 
doorkruisen.56 Tegelijkertijd dient de overheid stra-
tegisch te anticiperen op situaties die vragen om het 
wegsturen van ongewenste scenario’s (die maat-
schappelijke doelen ondermijnen). 
 
Europese dimensie
Bovenstaande uiteenzetting geldt niet specifiek voor 
Nederland. We verwachten dat de ‘business opportu-
nity’ om een neutraal datadeelplatform op te richten 
dat data van CPO’s integreert ten dienste van ontwik-
kelaars, ook in andere landen geldt. Nationale plat-
forms kunnen deze logica doortrekken door volledige 
interoperabiliteit te implementeren, zodat EV-rijders 
bij grensoverschrijdende reizen op basis van accura-
te informatie naadloze trips kunnen maken.

Overheid Reden voor collectieve actie Branche

Branche-overstijgend Millieu en veiligheid Sectorspecifiek

Branche-overstijgend Inefficiënt gebruik Sectorspecifiek

Branche-overstijgend Risico op poortwachtersfunctie Sectorspecifiek

Branche-overstijgend Innovatie door datadelen Sectorspecifiek

Asymmetrische afhankelijkheid Complementariteit Symmetrische belangen

Tabel 6. Rolverdeling tussen branche en overheid



29

DIGITALE PLATFORMS EN DUURZAME MOBILITEIT JUNI 2021DIGITALE PLATFORMS EN PUBLIEKE BELANGEN IN MOBILITEIT EN LOGISTIEK

57. Ook voor regionale platforms ligt het voor de hand dat zij onderling data delen, ten dienste van dienstenaanbieders die op Europese schaal 
opereren. 58. Het vervoer van mensen vraagt om andere logistiek oplossingen, waar een Uber wellicht beter voor geëquipeerd is dan de logistieke tak 
van een PostNL. Maar uiteindelijk moeten dergelijke vervoersstromen wel op elkaar aansluiten om grotere efficiëntiewinsten te realiseren. 59. Bij het 
beheer van gebouwen, bijvoorbeeld, is spraken van een versnippering en gebrek aan coördinatie van de inkoop van materiaal, inhuur van materieel en 
mensen, en vervolgens het transport van/naar locaties. 

De hierboven besproken marktoplossing (huidige 
situatie en scenario 2) verhelpt problemen in de af-
stemming om tot grensoverschrijdende standaarden 
te komen. Immers, een speler als Eco-Movement 
(of een vergelijkbaar platform over de grens) kan 
door middel van netwerkeffecten uitgroeien tot een 
internationale of zelfs Europese speler. Een Europe-
se standaard komt daarom vermoedelijk vanzelf tot 
stand.57 

Een overname door een grote technologiespeler valt 
al snel buiten het mandaat van de ACM, zodat de 
Europese Commissie (DG Mededinging) erover gaat. 
Het hierboven besproken aandachtspunt om zo’n 
fusie kritisch te bekijken en sowieso elke vorm van 
discriminatie uit te bannen, is daarbij onverkort van 
toepassing.

4.4 BINNENSTEDELIJKE LOGISTIEK VOOR GE-
BOUWBEHEER
Inleiding tot de casus 
Rondom diverse steden ontstaan zogenaamde stads-
hub-systemen. Zo’n systeem beoogt een efficiëntie 
benutting van voertuigen te realiseren door binnen-
stedelijke logistieke stromen vanuit distributiecentra 
(hubs) aan de randen van steden te coördineren en 
te consolideren. Hiermee draagt het systeem bij aan 
een efficiëntere bezetting van voertuigen en redu-
ceert daarmee het verkeer in stadscentra. Omdat 
deze systemen data-intensief zijn staan zij ook wel 
bekend als ‘smart city logistics’.

Huidige toepassingen betreffen vooral de levering 
van materialen aan enkele grote gebruikers (zo-
als HvA/UvA, Heijmans, ING en Bidfood). Andere 
use-cases met kleinere gebruikers, zoals horeca en 
retail, zijn vooralsnog beperkt vanwege de kleinere 
schaal van deze gebruikers. Ook een uitbreiding naar 
vervoer van werknemers die het materiaal moeten 
verwerken is nog niet in beeld vanwege de grotere 
complexiteit.58

Omdat verschillende use-cases om andere oplossin-
gen vragen, beperken we deze casus tot gebouwbe-
heerdiensten. Dat zijn diensten voor het onderhoud 
aan gebouwen waarbij logistiek van zowel materiaal, 
materieel als mensen komt kijken. De processen en 
vervoersstromen zijn grotendeels planbaar, maar 
voor een deel ook ad hoc. 

De casus bespreekt de rol van een digitaal platform 
in het orkestreren van binnenstedelijke logistiek voor 
deze diensten vanuit stadshubs. Algemeen geldt dat, 
hoe complexer het systeem, hoe data-intensiever 
en hoe meer toegevoegde waarde een platform kan 
bieden als dirigent van het systeem.

Fricties 
Binnenstedelijke logistiek leidt tot externaliteiten 
zoals CO2- uitstoot, luchtkwaliteit (fijnstof), congestie, 
ruimtegebrek voor parkeren en opslag, en onvei-
ligheid door transportbewegingen. De sector zelf 
ervaart deze externaliteiten slechts ten dele. 
Daarnaast is er ruimte voor verbetering van ope-
rationele efficiënte door betere afstemming tussen 
ketenschakels op het gebied van planning, inkoop, 
administratie, transport, en operatie.59 De sector 
ervaart deze frictie ten volle. 

Beide fricties zijn gerelateerd. Een betere planning 
van processen draagt bij aan efficiënt gebruik van 
distributievoertuigen. Dit vermindert de vervoersbe-
wegingen en daarmee zowel de externaliteiten als 
bedrijfskosten. 

De omvang van de tweede frictie bepaalt de prikkels 
voor de sector om te investeren in systemen die een 
efficiënt gebruik van distributievoertuigen bevorde-
ren. De verlaging van negatieve externe effecten is 
een gunstige bijvangst. 
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60. Fulfillment by Amazon (FBA) is een opslag- en verzendservice voor retailers op de Amazon marktplaats. Zij verzenden producten naar de fulfil-
mentcentra van Amazon voor opslag. Na verkoop verzorgt Amazon de logistiek richting afnemers.

Wat is smart city logistics?
Een efficiënter gebruik van distributievoertuigen be-
vordert de consolidatie en een slimmer gebruik van 
distributienetwerken. Er zijn grofweg twee modellen 
voor binnenstedelijke distributienetwerken: 1) een 
‘point-to-point’ (P2P) netwerk voor logistiek tussen 
binnenstedelijke locaties (zoals Uber en Deliveroo), 
en 2) een hub-netwerk voor logistiek van en naar 
binnenstedelijke locaties. Combinaties van deze 
systemen zijn uiteraard mogelijk. Figuur 8 laat de 
opties zien. 

Wanneer koeriers in een P2P-netwerk onderling 
pakketjes uitwisselen, vergroten zij hun ‘load factor’. 
Het hub-netwerk vergroot deze verder door vracht te 
consolideren op basis van afleverlocatie en -tijdstip. 
Wanneer men de twee modellen combineert ont-
staan extra mogelijkheden om hubs te laten funge-
ren als opslagplaats van hardlopende voorraden. 
Dat vermindert weer de behoefte aan magazijnen op 
locatie. 

Hoe kan een platform bijdragen?
Distributienetwerken alleen lossen bovenstaande 
fricties niet op. Deze vragen om strakke regie en 
(data-gedreven) coördinatie van aaneengesloten 
processen, waarvan het logistieke proces er slechts 
één is. De regie daarvan kan uitstekend plaatsvinden 
via transacties. Logistieke stromen komen immers 
voort uit (en zijn dienstbaar aan) transacties die 
vraag en aanbod van goederen aan elkaar koppelen. 
Logistieke platforms kunnen de standaardisatie van 
vervoermiddel, ladingeenheid en bijbehorende infor-
matiestromen ondersteunen.

Het kernidee is dat gebruikers naadloze overgangen 
ervaren van plannen, naar bestellen, betalen, en 
administreren, en ten slotte naar het opknippen en 
combineren van logistieke stromen. Denk aan een 
marktplaats zoals Amazon, inclusief ‘Fulfillment by 
Amazon’,60 in combinatie met Microsoft Project. 

Wanneer een (meerzijdige) marktplaats de in-
koopfunctionaliteit invult, in plaats van een ‘gewo-
ne’ webshop, ontstaan er netwerkeffecten die de 
stads-hub-systemen laten opschalen. Daarnaast 
draagt een marktplaats bij aan de ontwikkeling van 
hub-systemen in andere steden vanwege de moge-
lijkheid tot nationale opschaling. 

P2P netwerk

Hub netwerk

Hub

Gecombineerd netwerk

Figuur 8. Netwerktopologie voor binnenstedelijke logistiek
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61. Zoals een hub van derden, een eigen hub, geen hub, enzovoorts (idem dito voor transport). 62. Zo krijgen leveranciers op de Amazon marktplaats 
strafpunten voor verkeerd verpakken of labels plakken. Strafpunten, kunnen uiteindelijk resulteren in verwijdering van het platform.

Designscenario’s
Een ecosysteem voor smart city logistics bestaat uit 
last-mile distributie (bij voorkeur met EV’s), hubs, 
een data-infrastructuur, en userinterfaces voor 
planning, bestelling, betaling en administratie. Deze 
functionaliteiten zijn idealiter geïntegreerd of er zijn 
naadloze koppelingen tussen deze functionaliteiten. 

In de onderstaande figuur maken we binnen de cate-
gorie userinterfaces onderscheid tussen inkoopka-
nalen (egaal gekleurd) en planningssoftware (gear-
ceerd). Deze userinterfaces, en ook de verschillende 
lagen, zijn al dan niet geïntegreerd. Onderstaand 
schema illustreert diverse scenario’s voor de use-
case van gebouwbeheer.

We lichten de figuur hieronder toe in relatie tot 
publieke belangen. 

Publieke belangen per designscenario
Scenario 1 is weinig effectief in het oplossen van de 
fricties. Elke gebouwbeheerdienst gebruikt diver-
se userinterfaces voor inkoop en plannen. Deze 
systemen wisselen geen data uit vanwege geen (of 
beperkte) interoperabiliteit. Dit gaat ten koste van 
integriteit en continuïteit van het systeem omdat 
toegang tot volledige en accurate data beperkt is. 
Dat hindert de planning. Daarnaast is de logistiek ge-
fragmenteerd, omdat inkoopkanalen eigen logistieke 
oplossing hebben.61 Er is kan dus ook geen optimaal 
efficiënt proces tot stand komen dat logistieke stro-
men opknipt en combineert. 

Scenario’s 2 t/m 5 lossen het probleem van inter-
operabiliteit, integriteit en continuïteit op met één 
uniforme data-infrastructuur en gecoördineerd 
gebruik van stadshubs. De datalaag laat alle functi-
onaliteiten en daarmee samenhangende logistieke 
processen met elkaar communiceren. 

Scenario’s 2 en 3 zijn mogelijke uitkomsten wanneer 
het inkoopkanaal een marktplaats betreft. Door net-
werkeffecten blijft er één marktplaats over, geïnte-
greerd met een planningsfunctionaliteit (scenario 2) 
dan wel daarmee verbonden (scenario 3). De verti-
cale integratie leidt tot hoge operationele efficiënte 
vanwege de controle over de logistiek en de discipli-
nering van aangesloten leveranciers.62 Het systeem 
is per definitie interoperabel en de integriteit en 
continuïteit zijn hoog. 

Een nadeel is dat er een gatekeeper is die moeilijk 
aanvechtbaar kan zijn. Soms is de macht van een 
monopolist zo groot dat nieuwkomers geen kans 
hebben (hiervoor is Europese regelgeving in voor-
bereiding). Eventuele aanwezigheid van parallelle 
hub-systemen (voor andere use-cases) verminderen 
dit risico; afhankelijk van de flexibiliteit waarmee 
parallelle hub-systemen zich aan kunnen passen aan 
de specifieke behoeften van gebouwbeheerdiensten. 
Als dat zo is, dan zou een monopolist in één systeem 
aanvechtbaar zijn vanuit parallelle systemen, dat 
wil zeggen door spelers uit aanpalende markten die 
via intermediation of disintermediation de mono-

Data-
infrastructuur

1

City Hubs

Last mile

User interface(s)

2 3 4 5

Gebouw-
beheerdiensten

Figuur 9. Designscenario’s voor Smart City Logistics
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63. Zie voetnoot 62. 64. Optimalisatie vereist toegang tot en combineren van diverse soorten data (waaronder logistieke bewegingen, voertuigen, 
opslag, transacties, materiaal, materieel, personeel). De data zijn in beginsel beschikbaar en koppelingen zijn mogelijk. Benodigde stappen zijn 
data-integratie, standaardisatie van planningen en afstemming in de keten (de automotive illustreert de haalbaarheid). Afsprakenstelsels over wie er 
toegang heeft tot welke data kunnen hold-up problemen helpen voorkomen.

polist bedreigen. Dit komt de innovatie binnen alle 
systemen ten goede. Scenario 2 leent zich overigens 
minder voor deze marktoverschrijdende concurrentie 
wanneer gebruikers gebonden zijn aan hun plan-
ningssoftware als gevolg van een legacy-probleem. 
Dit maakt het systeem tevens minder toegankelijk 
voor nieuwe gebruikers die andere planningssoft-
ware gebruiken. 

Scenario 4 kan ontstaan wanneer webshops van 
groothandels de inkoopfunctionaliteit invullen. Er is 
ruimte voor meerdere inkoopkanalen omdat web-
shops geen netwerkeffecten kennen. Dat remt het 
gebruik van het systeem af. Tegelijkertijd neemt 
planningssoftware een gatekeeperpositie in, die 
vanwege mogelijke legacy-problemen minder aan-
vechtbaar is. Dit maakt het systeem minder toegan-
kelijk voor gebruikers van andere planningssoftware. 
In dit scenario disciplineert de markt leveranciers 
(groothandels) om tijdig te leveren. De vraag is dat 
mechanisme even sterk is als governance door het 
platform in scenario’s 2 en 3.63 Al met al lijkt scena-
rio 4 minder aanvechtbaar, beperkt toegankelijk, en 
minder efficiënt.

Scenario 5 is een mogelijke uitkomst wanneer 
gebruikers inkopen via meerdere kanalen (‘multi-ho-
men’). Deze inkoopkanalen kunnen zowel platforms 
als webshops zijn. Bij multi-homing is het risico 
beperkt dat er maar één inkoopkanaal overblijft. 
Tegelijkertijd zijn de verschillende planningsappli-
caties, via de datalaag, naadloos verbonden met de 
inkoopkanalen. Deze datalaag kan wel een gate-
keeperspositie innemen. Ten slotte is de operationele 
efficiënte mogelijk lager dan in scenario’s 2 en 3 
omdat er meerdere ketenpartners zijn, die elkaar 
wellicht moeilijk(er) kunnen disciplineren. 

Huidige situatie en gewenste scenario
De huidige situatie lijkt in scenario 1 te blijven han-
gen vanwege gevestigde belangen: spelers met een 
sleutelpositie in de keten (zoals groothandels) willen 
nog niet meedoen. Ze zijn bang om het klantcontact 
te verliezen en hun positie in de keten te verzwakken. 
Tegelijkertijd is de medewerking van groothandels 
essentieel om initiatieven van de grond te laten 
komen. 

De andere scenario’s scoren beter op het gebied 
van interoperabiliteit, integriteit en continuïteit. Op 
voorhand is er geen ‘beste’ scenario. Scenario’s 3 en 
5 scoren beter qua aanvechtbaarheid en toeganke-
lijkheid. Dit vertaalt zich naar meer concurrentie en 
innovatie. Hiervan lijkt scenario 3 beter te scoren op 
het gebied van operationele efficiëntie (en daarmee 
effectiviteit). 

Er lijken geen technische issues te zijn ten aan-
zien van datadelen die een afscheid van scenario 1 
belemmeren, ook niet bij een verbreding naar andere 
use-cases.64

Rolverdeling tussen branche en overheid
Lokale overheden sturen op schonere en efficiëntere 
organisatie van distributie door middel van uitstootei-
sen, parkeerbeleid en ruimtelijke ordening. Dit geeft 
prikkels aan marktpartijen om in hub-systemen te 
investeren. Om de belangen van ketenpartners op één 
lijn te krijgen, kan de (lokale) overheid toegangseisen 
tot de stad opleggen. Denk aan verplichtingen tot het 
gebruik van EV’s of exclusieve toegang tot laad- en 
losplekken voor EV’s die gebruik maken van hub-sys-
temen. Overheden kunnen, als grote afnemer van 
gebouwbeheerdiensten, een vraagimpuls geven door 
stadshubs op te nemen in aanbestedingen. 
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65. De pilots hebben een nationaal karakter omdat de samenwerkingsovereenkomst met de aanbieders voorschrijft dat de apps toegang bieden tot 
het boeken van elk vervoermiddel (fiets, deelauto, deelscooter etc.) om door heel het land te kunnen reizen. 66. https://www.rijksoverheid.nl/onder-
werpen/mobiliteit-nu-en-in-de-toekomst/mobility-as-a-service-maas 67. Zie de brochure "MaaS-pilots Optimaliseren van het mobiliteitssysteem" 
van MinIenW 68. Idem. 69. Idem. 70. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mobiliteit-nu-en-in-de-toekomst/mobility-as-a-service-maas.

De overheid kan ook een vraagcoalitie organiseren 
met andere afnemers van beheerdiensten.

Zo kan de overheid de markt uit scenario 1 duwen. 
Het is verder voorbarig om al aan te sturen op een 
bepaald scenario, omdat nog onduidelijk is welke 
situatie optimaal is. Te veel sturing is dan riskant. 
Het betreft hier een jonge, dynamische markt waar 
innovaties volop in ontwikkeling zijn; interventie is 
dan vooral verstorend.

Ten slotte merken we op dat het sowieso, los van 
deze specifieke casus, meerwaarde heeft wanneer 
de overheid zou investeren in een sectoroverstijgen-
de datadeelinfrastructuur. Naast de algemene voor-
delen die dit biedt voor de B.V. Nederland (zie ook 
sectie 3.3), zou zo’n investering in relatie tot stads-
hub-systemen het risico op een poortwachterspositie 
op de datalaag verminderen. Tabel 7 vat per frictie 
samen waar de primaire verantwoordelijkheid ligt.

4.5 MAAS
Inleiding tot de casus 
‘Mobility as a Service’ (MaaS) betreft het idee van geïn-
tegreerde toegang tot verschillende vervoersdiensten 
in één digitale gebruikersomgeving. Met Maas-func-
tionaliteiten kunnen reizigers samengestelde reizen 
plannen, reserveren en betalen. Verder faciliteert 
MaaS in- en uitchecken met naadloos overstappen. 
MaaS bestaat dus uit platforms die intermediëren tus-
sen verschillende vervoersmodaliteiten en reizigers 
door middel van geïntegreerde zoek-, boekings- en 
betalingsfunctionaliteiten. Een MaaS-platform kan 
een breed scala aan modaliteiten omvatten, zoals 
eigen auto’s, openbaar vervoer en taxi’s, en deelmoda-
liteiten (zoals deelfietsen, -auto’s en -scooters). 

MaaS bevindt zich nog aan het begin van ontwikke-
ling. Nederland kent sinds 2017 een programma voor 
MaaS dat bestaat uit zeven nationale pilots om kennis 
op te doen over de impact van MaaS op beleidsdoelen 
en doelgroepen.65 Het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat (IenW) en 7 regio’s hebben deze pilots 
ontwikkeld. Elke pilot heeft een andere focus op een 
beleidsdoel of doelgroep.66 Zo heeft de MaaS-pilot 
vanuit Amsterdam tot doel om de bereikbaarheid van 
de steeds drukker wordende Zuidas structureel te 
verbeteren en zich te focussen op zakelijke reizi-
gers.67 Vanuit de regio Utrecht start een MaaS-pilot 
in Leidsche Rijn, Vleuten en de Meern, dat een sterke 
groei kent van zowel het aantal inwoners als het 
autobezit en -gebruik. Het doel is van MaaS is om 
alternatieven voor de auto te stimuleren en daar-
mee het reizen in de regio gemakkelijker maken en 
de bereikbaarheid te verbeteren.68 Vanuit Limburg 
focust de MaaS-Pilot zich specifiek op het stimuleren 
van grensoverschrijdende, duurzame mobiliteit.69 
En zo zijn er nog vier pilots. Elke pilot kan nationaal 
gebruikt worden, maar focust wel op een specifieke 
use-case om hier vervolgens van te leren. 

Bij de ontwikkeling van MaaS ziet de overheid een rol 
voor zichzelf als actieve intermediair die de standaar-
disatie, veiligheid en privacy waarborgt.70 De pilots 
gaan uit van principes waar deelnemers zich aan 
moeten conformeren, waaronder toepassing van een 
identiek concept van MaaS, vereisten van openheid van 
standaarden en van het ecosysteem, onderling datade-
len, samenwerking, non-discriminatie en een gelijk 
speelveld. Het overkoepelende doel is de totstandko-
ming van een open ecosysteem en bijbehorende ken-
nisopbouw om tot een data-gedreven optimalisatie van 
het mobiliteitssysteem te komen. Een afgeleid beleids-

Overheid Reden voor collectieve actie Branche

Branche-overstijgend Millieu en veiligheid Sectorspecifiek

Branche-overstijgend Inefficiënt gebruik Sectorspecifiek

Branche-overstijgend Risico op poortwachtersfunctie Sectorspecifiek

Branche-overstijgend Innovatie door datadelen Sectorspecifiek

Asymmetrische afhankelijkheid Complementariteit Symmetrische belangen

Tabel 7. Samenvatting waar per frictie de primaire verantwoordelijkheid ligt
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71. TNO (2020). 72. NB reizigerskilometers betreffen dus ook fiets, auto en deelmodaliteiten, zodat de business case het OV in ruime mate kan over-
tijgen. 73. Van den Belt & Groen (2021). Ten eerste omdat concessiehouders een informatievoorsprong hebben op concessieverleners met betrekking 
tot het referentieaanbod. Zij zouden de belangrijkste OV-diensten exclusief (voor zichzelf) kunnen houden. 74. Ten tweede omdat concessieverleners 
over deze eisen moeten onderhandelen met de OV-bedrijven. Een eenzijdige aanpassing is niet mogelijk en een speler als de NS heeft een sterke 
onderhandelingspositie. ACM (2021) beschrijft het belang van deze sterke onderhandelingspositie in relatie tot MaaS.

doel is het real-time leren sturen op duurzaamheid, 
leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid.

De pilots richten zich vooral op het opdoen van erva-
ring en het creëren van basisvoorwaarden voor ontwik-
keling. Gezien de prille status van de projecten en de 
impact van COVID-19 op mobiliteit, is het logisch dat 
reizigers er momenteel nog weinig gebruik van maken. 
Andere landen laten, mede vanwege uiteenlopende 
rollen van de betreffende overheid, andere transitiepa-
den zien met betrekking tot ontwikkeling en adoptie.71 

Fricties
De mobiliteitsbehoefte in Nederland wordt op diverse 
manieren ingevuld. Reizigers combineren nog niet 
vaak verschillende modaliteiten in een reis van A 
naar B. Men neemt of een eigen vervoersmiddel 
(zoals de auto), of het openbaar vervoer (OV), of een 
deelmodaliteit (zoals taxi’s, deelauto’s, deelfietsen 
en deelscooters).72 Het combineren van modaliteiten 
ondersteunt echter een efficiënter gebruik van in-
frastructuren (hoger loadfactors), kan bijdragen aan 
minder CO2-uitstoot, en de doorstroming bevorderen 
(minder congestie). 

De reiziger die modaliteiten wil combineren ervaart 
fricties, omdat hij meerdere apps en gebruikersac-
counts nodig heeft. Vooral verstokte autorijders erva-
ren hoge drempels om het OV of deelmodaliteiten als 
alternatief of aanvullend vervoer te gebruiken. Het 
gevolg is een trage adoptie van slim gecombineerd 
vervoer. Dat is ongunstig voor de gewenste vermin-
dering van congestie, fijnstof en CO2-uitstoot.

Hoe kan een platform bijdragen?
Een platform intermedieert tussen reizigers en 
aanbieders van modaliteiten. Reizigers kunnen 
binnen één mobiele interface alles doen: plannen, 
reserveren, overstappen en betalen. Ook verzorgt het 
platform de administratieve verwerking (bijvoorbeeld 
bij declaraties) van gecombineerde, complexe reizen 
(zoals een combinatie van eigen auto met OV). Daar-
naast kan het platform regie voeren op vervoersstro-
men door automobilisten ‘uit de file te navigeren’ of 
reizigers te wijzen op rustige tijdstippen en snellere 
of goedkopere alternatieven.

Vervoersaanbieders en MaaS-providers moeten data 
met elkaar delen. Dat kan op verschillende manieren:
1.  Peer-to-peer data-uitwisseling: gestandaardiseer-

de koppelingen in combinatie met een gezamen-
lijk afsprakenstelsel verzorgen dat alle partijen 
toegang tot elkaars data hebben. Dit open systeem 
komt overeen met de opzet van de zeven MaaS- 

pilots. De overkoepelende software-interface staat 
bekend als de TOMP-API, waarmee betrokken 
partijen onder meer kunnen afspreken hoe ze data 
met elkaar delen, bijvoorbeeld over het aantal be-
schikbare deelfietsen op een bepaald moment.73 

2.  Data-uitwisseling via een client-server-relatie: een 
aparte entiteit verzorgt data-aggregatie gericht op: 
(i) het binnenhalen, opschonen en samenvoegen 
van data van vervoersaanbieders; (ii) het aanbren-
gen van koppelingen met MaaS-platforms; en (iii) 
interoperabiliteit tussen vervoersaanbieders zodat 
MaaS-gebruikers ook toegang hebben tot vervoer 
waar hun app geen rechtstreekse verbinding heeft. 

De data-intensiteit voor MaaS-functionaliteiten is 
hoog. Denk bijvoorbeeld aan anticiperend plannen, 
wat vraagt om historische gegevens over de beschik-
baarheid van deelfietsen op een locatie waar een 
reiziger op een later moment zal arriveren.

Op dit moment is het gangbare verdienmodel van 
MaaS-platforms hoofdzakelijk gebaseerd op weder-
verkoop van OV-kilometers, waarbij een kleine marge 
kan worden ingehouden. Dit wederverkoopmodel is 
niet consistent met het idee van een platform. Im-
mers, een platform faciliteert enkel transacties als in-
termediair en doet in principe niet aan in- en verkoop. 
Merk echter op dat een MaaS-aanbieder vermoedelijk 
nooit een intermediair zal worden in de relatie tot het 
OV. Er zijn namelijk geen netwerkeffecten: een toena-
me van MaaS-gebruikers leidt niet tot meer OV-aan-
bieders. Het aantal OV-aanbieders is immers beperkt 
door concessies: er is maar één NS en één HTM.

Dat neemt niet weg dat aansluiting door het OV essen-
tieel is voor MaaS-platforms. Zij kunnen namelijk wel 
een platformfunctie vervullen voor andere (deel)moda-
liteiten. Interoperabiliteit met het OV is dan essentieel 
vanwege de complementariteit. Vanuit het business-
model van een MaaS-aanbieders gezien, zou het hen 
dus helpen wanneer ze op grotere schaal reizigerski-
lometers van OV-bedrijven konden inkopen om deze te 
verpakken in eigen producten, zoals abonnementen. 

De aansluiting tussen MaaS-platforms en OV wordt 
verder gestimuleerd doordat concessieverleners 
(overheden) het initiatief hebben genomen om con-
cessies ‘MaaS-waardig’ te maken. De MaaS-waardig-
heidseisen leggen verplichtingen op ten aanzien van 
(onder andere) data-uitwisseling, gebruiksvoorwaar-
den en een non-discriminatoir en transparant referen-
tieaanbod van reisproducten voor wederverkopers. De 
effectiviteit van deze eisen moet zich nog bewijzen.74
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75. Een voorbeeld is het voorrecht van de NS om deelfietsen op treinstations te verhuren. Een ander voorbeeld is Translink, de joint venture van 
OV-aanbieders die de OV-chipkaart uitbaat en als poortwachter in de betaalfunctionaliteit veel data verkrijgt. Translink hanteert een moeizame en 
ondoorzichtige procedure bij aanvragen tot toegang tot zijn data. Dat beschermt de poortwachterspositie tegen opkomende alternatieven. Translink 
had dan ook prikkels om nieuwkomers te weren en geen API aan te bieden.

Designscenario’s
Onderstaande figuur laat de relaties zien tussen 
reizigers, die via een app, ofwel een digitale gebrui-
kersomgeving, gebruik kunnen maken van ver-
voersmodaliteiten. Apps en modaliteiten wisselen 
informatie uit over capaciteit, beschikbaarheid, roos-
ters, tarieven enzovoorts (‘data’). Dit kan plaatsvin-
den via gestandaardiseerde koppelingen in een open 
ecosysteem met een gezamenlijk afsprakenstelsel, 
of via een datalaag met koppelingen naar apps en 
modaliteiten. Met andere woorden, het niveau met 
het label ‘data’ in de figuur kan verwijzen naar peer-
to-peer koppelingen en afspraken dan wel naar een 
client-server datadeelinfrastructuur (met de server 
als aparte entiteit). Verder kan een MaaS-platform de 
vorm van een meerzijdig platform aannemen, waarbij 
het intermedieert tussen reizigers en vervoersaan-
bieders, of de vorm van een online wederverkoper 
van tickets. 

We lichten figuur 10 hieronder toe in relatie tot pu-
blieke belangen per scenario. 

Publieke belangen per designscenario
Scenario 1 beschrijft het recente verleden met 
losstaande vervoersmodaliteiten en verschillende ma-
nieren om zelf reizen te plannen en combineren. De 
losstaande systemen werken op zichzelf prima, maar 
reizigers ervaren versnippering in zowel het plannen, 
boeken en betalen van hun reizen, als bij het afleggen 
daarvan. Beperkte interoperabiliteit matigt de concur-
rentie tussen modaliteiten (bijvoorbeeld tussen deel-
fietsen en stadsbussen). Beperkte interoperabiliteit 
hindert ook de toegankelijkheid van het systeem voor 
nieuwe diensten, en daarmee van innovaties.75 

Scenario 2 beschrijft de situatie beoogd door de 
gezamenlijke MaaS-pilots. Datadeling in een open 
peer-to-peer ecosysteem borgt de nationale in-
teroperabiliteit van datasystemen en daarmee de 
beschikbaarheid van actuele en accurate informatie. 
Brede samenwerking heeft geresulteerd in API’s (zo-
als de TOMP-API) ten behoeve van een gestandaardi-
seerde taal voor data-uitwisseling tussen vervoers-
aanbieders en MaaS-aanbieders. In dit scenario is 
het niet nodig dat OV-aanbieders eigen oplossingen 
voor koppelingen ontwikkelen. Sterker, dat zou het 
idee van een open ecosysteem kunnen ondermijnen. 
Verder leidt de ontwikkeling van meerdere regionale 
MaaS-initiatieven tot duplicatie van R&D-inspan-
ningen. Daartegenover staat een organisch en rijker 
innovatieproces, wat een betere oplossing boven kan 
komen drijven dan bij het ‘wedden op één paard’. 
Mobiliteitsdiensten en MaaS-platforms staan in 
onderlinge verbinding. De bijbehorende apps reali-
seren interoperabiliteit van interregionale, regionale 
en lokale vervoersdiensten. Deelmodaliteiten kunnen 
zo aansluiten bij MaaS-platforms om te concurreren 
met regionale en lokale OV-diensten. Dit geeft regio-
nale en lokale OV-bedrijven prikkels voor aansluiting 
bij de MaaS-platforms. Deze ontwikkelingen stimule-
ren innovaties in mobiliteitsdiensten.

Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de 
MaaS-pilots in dit scenario is dat MaaS-gebruikers 
een naadloze aansluiting met het interregionale OV 
(de NS) ervaren. De voordelen voor de NS zitten in 
betere aansluitingen naar en van stations, wat auto-
mobilisten naar de trein trekt. Een mogelijk nadeel 
is dat, wanneer een MaaS-platform groot wordt, 
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MaaS-platform
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Figuur 10. Designscenario’s voor MaaS
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76. GVB was oorspronkelijk ook betrokken bij het initiatief maar trok zich later terug (ACM, 2021). 77. ACM (2021). 78. We weten niet of dit een aan-
dachtspunt bij MaaS. 79. Het valt buiten het kader van deze whitepaper om dit nader te onderzoeken.

deze meer onderhandelingsmacht krijgt richting de 
NS. De effectiviteit van de beoogde MaaS-waardig-
heidseisen in de concessies is dus van groot belang. 
Dit voorkomt dat concessiehouders zouden kunnen 
afhaken dan wel het referentieaanbod (richting 
MaaS-platforms van derden) kunnen beperken als zij 
hen als een bedreiging zouden ervaren.

Scenario 3 beschrijft een situatie waarin de MaaS-pi-
lots niet naar landelijk niveau zouden opschalen, en 
vervoersaanbieders verbindingen aangaan met apps 
zonder dat interregionale interoperabiliteit tot stand 
komt. De versnippering van functionaliteiten wordt 
dan enkel binnen regio’s opgelost. Echter, door het 
ontbreken van interregionale interoperabiliteit is 
het niet evident dat regionale OV-aanbieders willen 
meedoen. Aansluiting op een regionale MaaS-plat-
form levert hun namelijk niet meer passagiers op 
uit interregionale stromen. Die hebben immers al 
een andere app, uit een andere regio. Tegelijkertijd 
creëert aansluiting meer concurrentie met andere 
(deel)modaliteiten in hun regio. De bescherming door 
de concessie valt daarmee weg, terwijl de verplich-
tingen blijven bestaan. Zonder aansluiting van het OV 
is een MaaS-platform onaantrekkelijk voor reizigers 
en daarmee voor aanbieders van deelmodaliteiten. 
Kortom, de kans op succes is beperkt zodat terugval 
naar scenario 1 dreigt.

Scenario 4 wijkt af van het peer-to-peer scenario 
waar de overheid naar toe werkt. Het kenmerkt zich 
namelijk door een client-server infrastructuur die 
datadeling tussen modaliteiten op nationaal niveau 
mogelijk maakt. Dit is vergelijkbaar met de opzet van 
RiVier (een joint venture van NS, RET en HTM).76 Dit 
scenario zorgt voor nationale interoperabiliteit van 
datasystemen en beschikbaarheid van actuele en ac-
curate informatie met behulp van een datadeelplat-
form met technische koppelingen. Het platform is 
toegankelijk voor mobiliteitsdiensten en MaaS-plat-
forms. Wanneer de betrokken OV-bedrijven dezelfde 
mate van openheid realiseren als in scenario 2, kan 
de impact vergelijkbaar zijn. 

Net als in scenario 2 geldt ook hier dat de NS volop 
mee moet doen om de MaaS-platforms te laten 
slagen. Dat de NS zal aansluiten ligt voor de hand, 
namelijk als partner in RiVier. Echter, omdat dit 
platform in handen is van OV-bedrijven zouden zij 
zichzelf kunnen voortrekken ten opzichte van andere 
vervoersmodaliteiten. Bij het toekennen van een 
vergunning voor RiVier legde de ACM dan ook de eis 
op dat het platform niet mag discrimineren tussen 
MaaS-aanbieders, en dat de partners hun OV-dien-

sten tegen dezelfde voorwaarden ter beschikbaar 
stellen aan MaaS-aanbieders (ook als zij niet zijn 
aangesloten op het platform).77 De ACM-voorwaarden 
betreffen alleen de voorwaarden omtrent datadelen 
en hebben geen relatie tot een non-discriminatoir, 
transparant referentieaanbod. Dat laatste vereist 
aanpassingen van de concessievoorwaarden. Net 
als in scenario 2 is de effectiviteit van de beoogde 
voorwaarden om concessies MaaS-waardig te maken 
dus essentieel. Een gepercipieerde bedreiging van 
gevestigde posities kan leiden tot afhaken of inper-
king van het referentieaanbod.

Ten opzichte van scenario 2 leidt scenario 4 (in po-
tentie) tot een hogere datakwaliteit. De toegevoegde 
waarde hiervan hangt uiteraard af van de mate waar-
in ruwe data ‘opgeschoond’ moeten worden.78 In een 
peer-to-peer systeem moeten partijen zelf schone 
data aanleveren. De prikkels voor het datadeelplat-
form in scenario 4 om te investeren in het opscho-
nen van data volgen echter niet automatisch uit het 
businessmodel. Dat is met name het geval omdat 
netwerkeffecten geen grote rol spelen.

In scenario 5 bestaan een peer-to-peer systeem 
(zoals in scenario 2) en client-server systeem (zoals 
in scenario 4) naast elkaar. De OV-bedrijven houden 
vast aan hun eigen datadeelplatform, terwijl er een 
open ecosysteem beschikbaar is waar zij ook op kun-
nen aanhaken. De vraag is dan waarom zij zich niet 
geheel aansluiten bij het open stelsel dat is voortge-
komen uit de MaaS-pilots. Mogelijk ontlenen zij een 
commercieel of concurrentieel voordeel uit een eigen 
datadeelplatform, of zien zij een noodzaak om data 
centraal te aggregeren en op te schonen.79

In alle scenario’s zorgen schaaleffecten voor een 
dynamiek naar concentratie. Horizontale differen-
tiatie maakt een ‘winner-takes-all’ uitkomst echter 
onwaarschijnlijk.

Huidige situatie en gewenst scenario
Huidige situatie: Zie scenario 1 met ontkieming van de 
andere scenario’s, gegeven dat (i) de adoptie door reizi-
gers nog beperkt is; (ii) het huidige aanbod van aanvul-
lende vervoersdiensten nog tekortschiet voor grootscha-
lige uitrol van MaaS-diensten; (iii) verticale integratie 
van OV-bedrijven en MaaS-platforms de concurrentie 
kunnen verstoren, en (iv) de huidige ordening van het OV 
een rem zet op een revolutie richting MaaS. Daarnaast 
hebben gevestigde aanbieders in voorkomende gevallen 
een voorsprong met betrekking tot het kunnen aanbie-
den van deelvervoer; denk bijvoorbeeld aan de stati-
onslocaties van waaruit de NS deelfietsen verhuurt.
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Gewenst scenario: Het is van belang dat alle 
MaaS-platforms toegang hebben tot alle data over 
vervoersdiensten. Dit vraagt om volledige openheid, 
non-discriminatie en transparantie, ongeacht of da-
ta-uitwisseling op basis van peer-to-peer plaatsvindt 
of op basis van client-server-relaties. Het laatste ge-
val vereist mogelijk extra borging door (bijvoorbeeld) 
de ACM. Een peer-to-peer en client-serveroplossing 
kunnen ook naast elkaar bestaan, waarbij dezelfde 
kanttekeningen van toepassingen zijn. Reizigers-ap-
ps zijn bij voorkeur onafhankelijk van vervoersaan-
bieders. Sowieso is effectieve concurrentie tussen 
apps gewenst, ongeacht eventuele verticale inte-
gratie met OV-bedrijven. Dergelijke concurrentie is 
misschien haalbaar wanneer MaaS-aanbieders ver-
schillende afnemersgroepen bedienen (horizontale 
differentiatie). Gegeven dat het niet realistisch is om 
te verwachten dat de verticaal geïntegreerde OV-be-
drijven hun rol reduceren tot wholesale leveranciers 
van capaciteit, is het cruciaal dat deze gevestigde 
spelers de innovatiemogelijkheden van nieuwkomers 
(andere vervoersaanbieders en MaaS-aanbieders) 
niet in de weg te zitten. Het is op voorhand onduide-
lijk of de ACM dat kan voorkomen; de afbakening van 
het referentieaanbod valt vermoedelijk buiten hun 
invloedssfeer.

Rolverdeling tussen branche en overheid 
Sturing op gewenst scenario: Het oplossen van de 
fricties vraagt in ieder geval om weg te sturen van 
scenario 1 en om scenario 3 te voorkomen. Scena-
rio’s 2 en 4 hebben eigen voor- en nadelen. Scenario 
2 is in de essentie open en non-discriminatoir. In 
scenario 4 is dat zonder extra borging niet gegaran-
deerd. Een open vraag is of scenario 4 kan resulte-
ren in een hogere datakwaliteit, afhankelijk van de 
prikkels die het datadeelplatform ervaart. In scenario 
5 oefent het peer-to-peer model een disciplinerende 
kracht uit op het client-server model, wat gunstig 
kan zijn voor concurrentie en innovatie.

Borging van publieke belangen: De betrokken-
heid van de overheid in de MaaS-pilots komt mede 
voort uit de wens om inzicht te verkrijgen in mo-
daliteit-overstijgende mobiliteitsbewegingen. Een 
raamovereenkomst verplicht deelnemende partijen 
om data te delen. Daartoe verzamelt een centrale 
‘Kennis- en Leeromgeving’ (onder beheer van TNO) 
geaggregeerde data die nuttig kan zijn voor sturing 
op bijvoorbeeld duurzaamheid en toegankelijkheid.

De ontwikkeling van MaaS heeft impact op het OV. 
Gevestigde spelers in het OV zijn wellicht huiverig om 
in de ontwikkeling naar vraagsturing mee te gaan 

en innovaties door nieuwkomers in vervoers- en 
MaaS-diensten te omarmen. Het bedreigt immers 
hun huidige positie en verdienmodel. De ACM (2020) 
is hier alert op, maar het is de vraag of dergelijke 
tegenkrachten volledig te voorkomen zijn. De ACM 
moet in ieder geval toezien op het voorkomen van an-
ti-competitieve discriminatie en uitsluiting, te meer 
omdat OV-aanbieders een eigen retailaanbod hebben 
en wellicht eigen MaaS-platforms zullen aanbieden.

Bovenstaand punt hangt samen met de druk van 
MaaS op de ordening van het OV. Vraagsturing (vou-
chers, mobiliteitstoeslagen) en innovatieve oplos-
singen met andere voertuigen en routes kunnen de 
betaalbaarheid en toegankelijkheid borgen. Toekom-
stige concessies dienen hierop te anticiperen.

De effectiviteit van MaaS valt of staat verder met 
mobiliteitsbeleid om reisgedrag te beïnvloeden. Dit 
vraagt dat de overheid het volledige mobiliteitssys-
teem in ogenschouw neemt bij beleidskeuzes en niet 
in hokjes denkt. Denk in het bijzonder aan het beleid 
rondom eigen vervoer. Gerichte spitsheffingen en 
andere slimme prijzen voor modaliteiten (auto, OV, 
etc.) stimuleren bijvoorbeeld de migratie van auto-
mobilisten naar OV en MaaS. Het aanbod van ‘gratis 
asfalt’ (de afwezigheid van gerichte spitsheffingen 
voor auto’s) zet een handrem op de ontwikkeling van 
MaaS. Het aanleggen van extra wegen ondermijnt 
eveneens de effectiviteit van MaaS, omdat dat andere 
(en innovatieve) modaliteiten relatief duurder maakt.

Omdat MaaS enkel indirect en deels bijdraagt aan 
luchtkwaliteit, doorstroom en verminderde uitstoot, 
blijft specifiek overheidsbeleid op deze publieke 
belangen gewenst.

Europese dimensie
Nationale MaaS-platforms dienen aansluiting over 
de grens te vinden. Er is immers een groot potentieel 
voor MaaS-toepassingen voor internationale reizen, 
al komen daar andere aspecten (en modaliteiten) bij 
kijken. Internationale opschaling vereist afstemming 
met Europese ontwikkelingen omtrent afspraken-
stelsels en data-standaarden. Het ministerie van I en 
W is daar volop mee bezig en kan dankzij het innova-
tieve beleid rondom de pilots een leidende rol spelen. 

4.6 OVERKOEPELENDE ANALYSE
Onderstaande tabel vat de bevindingen uit de case-
studies samen. Onder de tabel bespreken we de 
gedeelde conclusies.
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Laadpalen SCL Maas

Rol van platforms

Frictie Informatiegebrek
Kip-ei probleem

Externaliteiten in binnenstad
Versnippering en coördinatie-
probleem

Versnippering van comple-
mentaire functionaliteiten 
voor plannen, reserveren 
en betalen

Wie ervaart de frictie EV-rijders hebben mindere 
gebruikerservaring 
Waardoor navigatiediensten 
en OEMs minder omzet 
hebben 
CPO's halen lagere ROI's.

Burgers, bedrijven en logi-
tieke diensten ervaren 
externaliteiten
Zakelijke dienstenaanbieders 
ervaren inefficiënties door 
afstemmingsproblemen

OV-reizigers ervaren fricties 
bij overgang tussen modali-
teiten; automobilisten zien op 
tegen overstap naar OV 
Aanbieders van innovatieve 
(deel)modaliteiten komen 
moeilijker van de grond
Samenleving als geheel 
ervaart minder afname 
van congestie, fijnstof en 
CO2-uitstoot

Hoe vormen platforms een 
oplossing?

Aggregeren, opschonen, 
valideren, verrijken en 
ontsluiten van data van CPO's

Naadloze overgangen van 
plannen, bestellen, betalen 
en administreren
Optimalisering door opknippen 
en combineren van logistieke 
stromen

Platform intermedieert tus-
sen reizigers en aanbieders 
van modaliteiten
Reizigers kunnen binnen één 
mobiele app multimodale 
reizen plannen, reserveren, 
betalen en administreren

Scenario’s

Huidige scenario Eén datadeelplatform, 
onafhankelijk van up- en 
downstream partijen

Gefragmenteerd In transitie: diverse apps in 
ontwikkeling, OV-bedrijven 
bieden uniforme datadeel-
infrastructuur

Gewenste scenario Eén datadeelplatform, 
onafhankelijk van up- en 
downstream partijen

Eén inkoopkanaal per use-
case, dat het logistieke proces 
coördineert, gekoppeld aan 
planningssoftware

Data-uitwisseling via peer-to 
peer of client-serversysteem 
onafhankelijk van up- en 
downstream partijen
Deze oplossingen bestaan 
eventueel naast elkaar
Landelijk concurrerende 
MaaS-platforms die los staan 
van vervoersaanbieders

Publieke belangen in het gewenste scenario

Effectiviteit Oplossen informatie- 
problemen •
Bijdrage aan EV-uptake is 
indirect en moeilijk te meten

Oplossen logistieke fricties •
Reductie externaliteiten is 
indirect en moeilijk te meten

Oplossen reizigersfricties •
Bijdrage aan luchtkwaliteit, 
doorstroom en verminderde 
uitstoot is mogelijk maar niet 
evident

Concurrentie en innovatie Geborgd door aanvechtbaar-
heid up- en downstream 
onderhandelingsmacht 

Risico op gatekeepersposities 
in alle scenario’s aanwezig

Meerdere MaaS-initiatieven 
leiden tot organisch innova-
tieproces

Interoperabiliteit Geborgd door businessmodel 
van datadeelplatform

Geborgd door business-
modellen

Geborgd door uniforme  
datadeelinfrastructuur
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80. Deze observatie bevestigt de conclusies van een recente studie naar datadeling voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Van Gorp, 
De Bijl, Graef, Molnar & Peeters (2020)).

Fricties en platforms
De casussen laten zien dat digitale platforms direct of 
indirect kunnen bijdragen aan het oplossen van diver-
se fricties, met name informatie- en coördinatiepro-
blemen. Een toegankelijke datadeelinfrastructuur is 
in elke casus essentieel omdat de besproken platfor-
moplossingen sterk afhangen van het delen van data. 

Designscenario’s en publieke belangen
De voorkeursscenario's onderstrepen de wenselijk-
heid van verticale datadeling, dat wil zeggen tussen 
partijen op verschillende niveaus in een waarde-
keten. Daarnaast is verticale integratie doorgaans 
onwenselijk, tenzij noodzakelijk voor operationele 
efficiëntiewinsten die met alleen datadelen niet tot 
stand komen.80

 

Er zijn nauwelijks designscenario's denkbaar zonder 
risico op gatekeepers. Dat risico is inherent aan de 
netwerkeffecten van platforms. Maar dat hoeft niet 
direct voor problemen te zorgen. Mogelijk is er up- 
en downstream onderhandelingsmacht, of is een 
gatekeeperspositie aanvechtbaarheid door con-
currerende initiatieven, eventueel vanuit parallelle 
markten. Dit beperkt het risico op misbruik van zo'n 
positie.

Interoperabiliteit is doorgaans onderdeel van het 
businessmodel van een platform. Afwijkingen volgen 
meestal uit gevestigde belangen of strategische doelen. 
Hetzelfde geldt voor non-discriminatie, en daarmee 
voor en integriteit en continuïteit. Discriminatie is  
verdacht in situaties van verticale integratie, om-
dat het platform zichzelf zou kunnen voortrekken. 
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Laadpalen SCL MaaS

Non-discriminatie Geen prikkel voor discrimi-
natie omdat platform niet 
verticaal geïntegreerd is 

Lijkt in geen van de scenario's 
een issue te zijn 

Verticale relaties creëren prik-
kels voor discriminatie ten koste 
van onafhankelijke apps en/of 
onafhankelijke modaliteiten 

Integriteit en continuïteit Geborgd door businessmodel 
van datadeelplatform

Geborgd door businessmodel Geborgd door concurrentie 
tussen systemen

Rolverdeling tussen branche en overheid

Sturing op gewenst  
scenario?

Niet nodig Aanpalend beleid, zoals 
parkeerbeleid en aanbeste-
dingsprocedures, en met 
vraagcoalities

Mededingingstoezicht en ver-
eisten m.b.t. non-discriminatie 
en toegankelijkheid tot alle 
vervoersaanbieders 
Borgen dat OV-bedrijven niet af-
haken uit angst voor bedreiging 
van bestaand verdienmodel

Aanvullend beleid nodig (Eventueel) verplichtingen om 
specifieke data (actuele 
prijzen en bezetting) te delen 
Fusietoezicht ACM volstaat 
(met focus op verticale 
overnames en overnames 
door big techs)

Stimuleren van meerdere 
hub-systemen voor verschil-
lende use-cases.
Sturen op interoperabiliteit 
tussen datadeelinfrastruc-
turen van use-cases.
Algemeen beleid ten aanzien 
van nationale datadeelinfra-
structuren.  

MaaS kan bestaande verdienmo-
dellen van OV aantasten 
en impliceert behoefte aan an-
dere ordening van OV (vraagstu-
ring, responsieve logistiek). 
Toekomstige concessies 
dienen hierop te anticiperen
Effectiviteit van MaaS kan sterk 
vergroot worden met flankerend 
mobiliteitsbeleid (bijv. gerichte 
spitsheffingen)

Europese dimensie Netwerkeffecten leiden tot 
grensoverschrijdende plat-
forms. Europese standaarden 
komen dus vanzelf tot stand
Fusietoezicht (met focus op 
verticale overnames en over-
names door big techs) komt 
bij DG Competition te liggen

Niet van toepassing Afstemming met Europese 
ontwikkelingen omtrent 
afsprakenstelsels en data-
standaarden

Tabel 8. Overkoepelende analyse van casestudies
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Denk bijvoorbeeld aan het leveren van vertraagde 
of incomplete data, wat de integriteit en continuïteit 
aantast.

Al met al is het zaak om verticale integratie tussen 
gatekeepers en up- of downstream spelers te voor-
komen, teneinde een level playing field te garanderen 
en tegenmacht in stand te houden.

Tot slot merken we op dat decentrale (peer-to-peer) 
samenwerkingsmodellen niet leiden tot een risico 
op gatekeepers. Dit soort modellen kan echter lager 
scoren op het orkestreren van interacties of op de 
kwaliteit van data. 

Rolverdeling branche en overheid
Er is geen overkoepelende conclusie over de rolver-
deling tussen branche en overheid. Deze rolverdeling 
is case-afhankelijk, en is op basis van het analyti-
sche kader te bepalen. Een grondige verkenning van 
designscenario's helpt daarbij. 

Datadeelinfrastructuren
We merkten al op dat datadelen essentieel is. Beleid-
smakers en stakeholders staan dus voor dezelfde 
opdracht, namelijk om datadeelinfrastructuren en 
afsprakenstelsels te ontwikkelen. Het is opmerkelijk 

dat de casussen laten zien dat spelers of stakehol-
ders soms zelf en afzonderlijk het wiel willen uitvin-
den. De ontwikkeling van datadeelinfrastructuren 
lijkt daardoor binnen silo's plaats te vinden. 

Overigens waren meerdere interviewpartners onbe-
kend met iSHARE. Dit is een gezamenlijk afspraken-
stelsel voor identificatie, authenticatie en autorisatie 
in de logistiek dat wordt gesponsord door de Topsec-
tor Logistiek.

Deze observaties maken duidelijk dat stakeholders 
buiten hun eigen problematiek en sector kunnen 
kijken als zij door willen pakken met de ontwikkeling 
van datadeelplatformen. Mogelijk kunnen zij aanslui-
ting vinden bij bestaande oplossingen of ecosyste-
men. 

De overheid heeft hier ook een verantwoordelijkheid. 
De neiging om steeds het wiel opnieuw uit te vinden 
is namelijk niet kenmerkend voor de logistiek. Het 
speelt ook in andere sectoren en binnen de overheid 
zelf. Zonder een universele datadeelinfrastructuur 
ontstaan er (i) haperingen in de ontwikkeling van 
platformoplossingen voor maatschappelijke uitdagin-
gen, en (ii) fragmentatie en duplicatie in oplossingen 
voor datadelen.
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81. Er is apart beleid voor privaat autogebruik ('gratis asfalt'), voor het OV (concessies), en voor MaaS (regionale pilots), zonder integrale samenhang. 
82. Verschillende departementen ontwikkelen een eigen datadeelstrategie voor het eigen beleidsterrein. 83. Zo'n infrastructuur zou een logische 
uitbreiding zijn van 'Regie op Gegevens' van BZK.

Hoe kunnen sector en overheid de ontwikkeling van digitale platforms ten behoeve van 
duurzame logistiek en mobiliteit faciliteren? Dat behelst enerzijds dat platforms specifieke 
fricties verhelpen, en anderzijds aandacht voor publieke belangen die samenhangen met 
ontwikkelingen in markt en maatschappij. 

De cases lieten zien dat de introductie van digitale platforms een scala aan marktstructuren 
en waardeketens mogelijk maakt. Er zijn dus diverse scenario's mogelijk voor de 
ontwikkeling van een sector. Wat is daarbij de eventuele rol voor de overheid?

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Een eerste aspect betreft sturing. Hoewel het voor 
beleidsmakers verleidelijk kan zijn om te sturen op 
een gewenst scenario, creëert dat een substantieel 
risico op misplaatste interventie en marktverstoring. 
In een dynamische markt met innovatieve business-
modellen kan een te actieve overheid de wind uit de 
zeilen nemen van ondernemers. Wat niet wegneemt 
dat sturing weg van een ongunstig scenario gewenst 
en proportioneel kan zijn – maar dat is iets anders 
dan aansturen op een blauwdruk van een markt-
structuur of waardeketen.

Een tweede aspect betreft borging. Elk scenario 
waarin een marktstructuur of waardeketen zich kan 
ontwikkelen, kent aandachtspunten voor publieke be-
langen. Sommige hangen samen met platforms (zo-
als misbruik van poortwachtersposities). Andere zijn 
inherent aan de sector (zoals milieu en duurzaam-
heid). Het is wenselijk dat de overheid bekijkt welk 
beleid, of welke wet- en regelgeving, deze belangen 
kan borgen. Zo'n aanpak voorkomt onnodige versto-
ringen van innovatie en ondernemersinitiatief. Ook 
kan overheidsinterventie sturing geven aan investe-
ringen in oplossingen en toepassingen. Daarnaast 
krijgen ondernemers duidelijkheid over institutionele 
kaders, wat gunstig is voor de investeringszekerheid.

Een derde aspect betreft systeemdenken en visie. 
Het Topsectorenbeleid, ingezet onder Rutte-I, is 
een voorbeeld. Via missie-gedreven innovatiebeleid 
probeert de overheid samen met sectoren innova-
ties te (laten) ontwikkelen voor maatschappelijke 
uitdagingen. Branches werken dan gezamenlijk 
en cross-sectoraal aan innovaties zoals duurzame 
mobiliteit. Echter, het gefragmenteerde beleid voor 
mobiliteit81 en sectorale datadeling82 illustreren een 
gebrek aan slimme samenhang.83 Op het gebied van 

datadeling, bijvoorbeeld, is er urgentie om een nati-
onale sectoroverstijgende datadeelinfrastructuur tot 
stand te brengen. Dit voorkomt dat elke sector zelf 
het wiel moet uitvinden en geeft een enorme im-
puls aan data-gedreven innovaties en toepassingen. 
Estland biedt daartoe een helder referentiepunt: al 
sinds 2001 maakt het land gebruik van een (centraal 
beheerde) gedistribueerde laag voor gegevensuitwis-
seling tussen systemen (X-Road). Private en publieke 
organisaties kunnen daarmee data uitwisselen met 
waarborging van vertrouwelijkheid, integriteit en 
interoperabiliteit. Zo'n universele datadeelinfrastruc-
tuur geeft een krachtige impuls aan de ontwikkeling 
van platformoplossingen voor maatschappelijke 
uitdagingen, én voorkomt de fragmentatie die zich in 
hier aftekent. Overigens gelden voor de sectoren zelf 
vergelijkbare observaties. Dat blijkt uit de relatieve 
onbekendheid met iShare, het afsprakenstelsel voor 
datadelen dat door de Topsector Logistiek is opgezet. 

We sluiten af met antwoorden op de deelvragen uit 
de inleiding. 

1. Welke typen businessmodellen van digitale plat-
forms dragen bij aan slimme en duurzame mobili-
teit voor iedereen?
Dit hangt af van de fricties die een platform adres-
seert en hoe deze samenhangen met duurzaamheid. 
In een notendop: elk platform dat mobiliteits- of 
logistieke oplossingen biedt die tevens negatieve 
milieu-externaliteiten (direct of indirect) verminde-
ren, draagt daaraan bij. Dit kan zich beperken tot 
datadeelplatformen (zoals bij laadpaalinfrastructuur), 
maar het kunnen ook uitgebreidere platformen zijn 
voor datadelen, inkoop, planning en organisatie 
(zoals bij binnenstedelijke logistiek en MaaS). Merk 
wel op dat een platform zich veelal niet primair richt 
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op duurzame mobiliteit. Een bijdrage aan dit publiek 
belang is eerder een gunstig neveneffect. Dit kan  
anders zijn als de overheid daar eisen over stelt, of 
de markt uitdaagt om met oplossingen te komen 
(zoals bij MaaS ten aanzien van datadelen) of als  
een platform zich expliciet een publiek belang tot 
doel stelt - zoals bij een ‘algemeen nut beogende 
instelling’ (ANBI).

2. Met welke criteria kan men platforms beoordelen 
op hun bijdrage aan maatschappelijke doelen die 
zijn gerelateerd aan mobiliteit?
De twee rechter kolommen van de onderstaande 
tabel geven een overzicht van criteria om platforms 
te beoordelen in relatie tot publieke belangen.

3. Hoe kan men de wenselijkheid van interventie 
beoordelen?
De wenselijkheid van ingrijpen (door de overheid of 
anderszins) volgt uit een analyse van marktfalen,  
overheidsfalen en systeemfalen – bezien in onderlinge 
samenhang. 

Vervolgens is de vraag of het geïdentificeerde pro-
bleem sectorspecifiek is en stakeholders uitdaagt om 
zelf oplossingen te bedenken (bijvoorbeeld met behulp 
van een platform), of dat de problemen sectorover- 
stijgend zijn en daarmee 'buiten bereik' van spelers in 
de sector. In het laatste geval is er eerder noodzaak 
voor overheidsingrijpen, al is het goed mogelijk dat 
spelers binnen of buiten de sector het probleem als 
kans zien voor een innovatief businessmodel. 
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Publiek belang Context van mobiliteit  
en logistiek

Toegevoegde waarde  
digitale platforms

Mogelijke tekortkomingen

Concurrentie en innovatie Aanbod van logistiek en 
mobiliteit
Ruimte voor innovatieve 
oplossingen voor logistieke 
problemen

Procesinnovatie 
(betere capaciteitsbenutting)
Nieuwe businessmodellen en 
mobiliteitsconcepten.
Meer concurrentie op prijs en 
kwaliteit tussen diensten-
aanbieders op het platform

Risico op winner-takes-all
- Poortwachters
- Gebrekkige interoperabiliteit 
- Geen datadeling
Door kip-ei problemen komen 
concepten niet van de grond 

Interoperabiliteit Logistieke systemen sluiten 
op elkaar aan

Opschaling door aan elkaar 
knopen van 'netwerken' 
leidt tot groei in waarde van 
ecosysteem

Zie hierboven

Toegankelijkheid en  
non-discriminatie

Logistieke systemen zijn 
toegankelijk voor alle  
stakeholders, onder identieke 
voorwaarden en tarieven

Platforms gedijen (doorgaans) 
door open ecosystemen. 
Platforms discrimineren 
(doorgaans) enkel op basis 
van objectieve criteria

Verticaal geïntegreerde 
platformen (met marktmacht) 
kunnen om strategische 
redenen hun ecosystemen 
(deels en selectief) afsluiten 
voor concurrerende diensten 
(discriminatie)

Integriteit en continuïteit Veilige en betrouwbare  
infrastructuur 
Logistiek draagt bij aan  
veiligheid en reductie van 
congestie

Platforms vergroten de door-
stroom (minder congestie) en 
dringen het weggebruik terug 
(meer veiligheid)
Voorwaarde is dat de onder-
liggende data juist, accuraat, 
volledig, en tijdig zijn

Er zijn uiteraard cyberrisico’s 
verbonden aan digitalisering 
en platformisering
Bovengenoemde discriminatie 
kan betrekking hebben op 
toegang tot juiste, accurate, 
volledige, en tijdige data

Milieu en duurzaamheid Logistiek draagt bij aan  
energietransitie en reductie 
van uitstoot en fijnstof

Nieuwe dienstenconcepten, 
logistieke optimalisering, en 
schonere systemen (minder 
CO2 uitstoot)

-

Tabel 9. Toegevoegde waarde en mogelijke tekortkomingen van digitale platforms voor publieke belangen in mobiliteit en logistiek
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Ten slotte hangt de mogelijkheid voor marktpartijen 
om marktfalen op te lossen af van hun onderlinge 
afhankelijkheid. De belangen van stakeholders zitten 
niet altijd op één lijn. Wanneer deze belangen sterk 
verschillen terwijl de onderlinge afhankelijkheden uit 
balans zijn, kan overheidsingrijpen nodig zijn.

4. Hoe en onder welke omstandigheden kan de 
overheid of sector initiatief nemen, een initiatief 
ondersteunen, daarin participeren of een initiatief 
corrigeren?
De mate waarin publieke belangen extra borging 
behoeven hangt af van de organisatie van sector of 
keten en de potentiële rol van platforms. Met name 
de structuur van markt en waardeketen (concentra-
tiegraad en mate van verticale integratie) in markten 
en waardeketens kan van grote invloed zijn op pu-
blieke belangen. Variatie in de mate van horizontale 
integratie tussen stakeholders en verticale integratie 
met een platform leidt tot een groot spectrum aan 
mogelijke uitkomsten. Om hier structuur in aan te 
brengen, hanteren we grafische illustraties in de 
vorm van 'designscenario’s'. Deze geven verschillen-
de (denkbare) situaties in termen van horizontale en 
verticale integratie weer, alsmede de positie van een 
platform in markt en waardeketen.

Elk scenario kan men scoren op de bovengenoemde 
criteria in tabel 9. Vervolgens kan de overheid stu-
ring geven weg van ongewenste scenario's. Zij dient 

voorzichtig te zijn met sturing op voorkeursscena-
rio's, vanwege het risico op verstoring van innovatie 
en ondernemersinitiatief. De overheid kan daarnaast 
maatregelen treffen om specifieke publieke belangen 
te borgen. 

Tot slot is het zaak dat de overheid een integrale 
visie op duurzame mobiliteit ontwikkelt, ofwel werk 
maakt van systeemdenken dat te nauw afgebaken-
de problemen overstijgt. Daarmee bedoelen we dat 
beleid zich niet richt op afzonderlijke onderdelen, 
maar op het hele systeem van mobiliteit en logistiek. 
Dat voorkomt tegenstrijdigheden die innovaties en 
transformatie frustreren. 

Stappenplan
Onderstaande tabel presenteert een stappenplan 
voor beleidsmakers en sectorstrategen, om sturing 
te geven aan discussies over publieke belangen en 
digitale platforms. De uitwerking van deze stappen is 
in hoge mate casusafhankelijk, zowel wat betreft de 
organisatie van de markt en waardeketen, de fricties 
die zich daarin voordoen, als de publieke belangen 
die kunnen spelen. Elke stap vraagt dan ook om een 
gedegen onderbouwing. De argumentatie die daarbij 
naar boven komt verschaffen het inzicht dat nodig is 
voor effectief en gericht beleid. Beleid dat een impuls 
kan geven aan de ontwikkeling van innovatieve  
platformoplossingen. 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN DIGITALE PLATFORMS EN DUURZAME MOBILITEIT JUNI 2021

Branche Overheid

1. Analyse

Focus op fricties • •
Analyseer rol van platform en netwerkeffecten • •
Identificeer essentiële stakeholders • •
Analyse van designscenario’s in termen van:

Effectiviteit • •
Belangen van essentiële stakeholders • •
Bijdragen aan (en conflicten met) publieke belangen • •

2. Strategie en implementatie 

Focus op maximaliseren netwerkeffecten •
Leer van bestaande initiatieven op het gebied van datadelen  
(binnen en buiten de sector) •
Investeer in uniforme datadeelinfrastructuur voor B.V. NL •
3. Beleidsvisie

Sturing: analyseer noodzaak voor sturing door overheid (en wees alert op risico’s 
op overregulering) • •
Borging: analyseer noodzaak voor aanvullend beleid om specifieke publieke 
belangen te borgen •

Tabel 10. Stappenplan voor het sturen van discussies over publieke belangen en digitale platforms
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Aanvechtbaarheid: de aanwezigheid van potentiële 
toetreders die zorgt voor concurrentiedruk in de 
vorm van een dreiging van toetreding.

API (Application Programming Interface): manier 
waarmee software duidelijk maakt hoe ze kan sa-
menwerken met externe toepassingen; aansluiting 
of protocol voor data-uitwisseling.

Breedte-effect: efficiëntievoordeel door variatie (in 
plaats van door volume, zoals bij een schaaleffect).

Collectieve actie: gecoördineerde aanpak (door de 
overheid of vanuit een gemeenschap) om een geza-
menlijk probleem (zoals marktfalen) op te lossen.

Concessie: vergunning voor exclusieve exploitatie 
van vervoersdienst in een bepaald gebied.

Contestability: zie 'aanvechtbaarheid'.

Datadeelinfrastructuur: communicatievoorziening 
waarmee partijen (bedrijven, overheden, burgers, 
consumenten) onderling data kunnen uitwisselen.

Datadelen: uitwisselen van gegevens, in de regel via 
digitale communicatie.

Datalaag: een data(deel)infrastructuur in een 
waardeketen.

Designscenario: grafische weergave van een (denk-
bare) situatie in termen van horizontale en verticale 
integratie, alsmede van de positie van een platform 
in een markt en de waardeketen.

Digitaal platform: omgeving die met behulp van 
digitale technologie faciliteert dat gebruikers, via 
onderlinge interacties of transacties, zelf waarde 
kunnen creëren.

Discriminatie: het maken van een onderscheid in 
voorwaarden en tarieven tussen gebruikers van een 
dienst of platform. 

Disintermediation: het passeren van spelers in een 
waardeketen, dan wel het bieden van de mogelijk-
heid daartoe.

EV (elektrisch voertuig): voertuig dat (deels of 
olledig) op elektriciteit rijdt.

Extern effect: zie 'externaliteit'.

Externaliteit: kosten of baten voor anderen waarmee 
een producent of consument geen rekening houdt.

Frictie: obstakel, informatiegebrek of kostenpost die 
een interactie of transactie hindert.

Horizontale integratie: fusie of overname tussen 
spelers op hetzelfde niveau in een waardeketen.

Innovatieplatform: technologische basis om dien-
sten op te ontwikkelen.

Intermediation: het innemen van een positie tussen 
spelers in een waardeketen.

Interoperabiliteit: mogelijkheid tot communicatie 
en samenwerking tussen diensten of systemen.

Laadpaalinfrastructuur: netwerk of groep van laad-
palen ten behoeve van het opladen van elektrische 
voertuigen.

Leereffect: efficiëntievoordeel door extra data, 
kennis of inzicht (in plaats van door volume, zoals bij 
een schaaleffect).

Logistiek: het organiseren, plannen, besturen en 
uitvoeren van goederenstromen.

MaaS (Mobility as a Service): geïntegreerde toegang 
tot verschillende vervoersdiensten in één digitale 
gebruikersomgeving ten behoeve van het plannen, 
reserveren en betalen van samengestelde reizen, en 
het naadloos overstappen. 

Marktfalen: tekortkoming van een markt zodat  het 
marktproces tot een suboptimaal welvaartsniveau 
dan wel een maatschappelijk ongewenste uitkomst 
leidt.

Marktmacht: mate waarin een speler op een markt 
zich onafhankelijk van andere spelers kan gedragen 
(vaak afgemeten aan mate waarin een aanbieder 
een prijs boven incrementele kosten kan vragen).

III. VERKLARENDE BEGRIPPENLIJST
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Marktstructuur: (beschrijving van) het geheel van de 
aard en intensiteit van concurrentie op een markt, 
de mate van differentiatie van de bedrijven, van 
de categorisatie van de soorten goederen dat zij 
verkopen (homogeen/heterogeen), en van de mate 
en wijze van beïnvloeding van hun activiteiten door 
externe factoren.

Mobiliteit: het verplaatsen van personen of  
goederen.

Modaliteit: zie 'vervoersmodaliteit'.

Netwerkeffect: het effect dat de waarde voor een 
gebruiker van deelname aan een platform toeneemt 
met elke extra gebruiker.

Overheidsfalen: overheidsingrijpen waarvoor geldt 
dat de maatschappelijke kosten van de interventie 
niet opwegen tegen de maatschappelijke baten.

Smart city logistics: slim gebruik van distributienet-
werken ten behoeve van het vervoer van materiaal, 
materieel en mensen rondom specifieke economi-
sche activiteiten.

Systeemfalen: treedt op wanneer opties voor collec-
tieve actie onderhevig zijn aan pad-afhankelijkheid, 
weeffouten, gevestigde belangen, of het naar zich 
toe trekken van te veel dan wel te weinig verant-
woordelijkheid.

Toetredingsdrempel: (i) vaste kosten die een nieuw-
komer op een markt moeten maken die gevestigde 
aanbieders niet (meer) hoeven te maken; (ii) juridi-
sche belemmering voor nieuwkomers op een markt; 
(iii) strategische handeling door gevestigde aanbie-
der die toetreding door nieuwkomers hindert.

Verticale integratie: fusie of overname tussen  
spelers op verschillende niveaus in een waardeketen

Vervoersmodaliteit: wijze van transport.

Waardeketen: keten van activiteiten waarlangs een 
product tot stand komt, waarbij elke schakel waarde 
toevoegt tot aan de realisatie van het eindproduct.

VERKLARENDE BEGRIPPENLIJST
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Radicand Economics is opgericht in 2013. Het bedrijf 
ondersteunt bedrijven, beleidsmakers en toezicht-
houders met economische expertise op het ge-
bied van marktordening, mededinging, regulering, 
publieke belangen en de digitale economie. Recente 
opdrachtgevers zijn onder meer Booking.com, Eneco, 
Eurofiber, Liberty Global, diverse Ministeries, Net-
beheer Nederland, NVB, Proximus, TenneT en Voda-
foneZiggo. Radicand Economics werkt samen met 
onder meer AEF, Considerati, Ecorys, e-Conomics, 
SEO Economisch Onderzoek en diverse advocaten-
kantoren.

Naast beleidsadviezen, biedt Radicand Economi-
cs ook zogenaamde Digital Business Model Sprint 
workshops aan, in samenwerking met Ngrane en 
e-Conomics. Deze workshops vertalen een idee voor 
een nieuw businessmodel naar de opzet van een 
digitaal platform, inclusief verdienmodel en prijs-
strategie. Recente opdrachtgevers zijn onder meer 
Heijmans, PostNL, Brandsimex, Orion Promotion, 
Azelis en het ministerie van BZK (i.s.m. EZK,  
MilieuCentraal en RVO).

Dr. Paul de Bijl is eigenaar/directeur van Radicand 
Economics. Daarnaast is hij universitair docent aan 
de Universiteit Utrecht (0,15 fte deeltijd), associate 
digital strategist bij Ngrane (digital agency,  
Amsterdam), en extramurale fellow van TILEC  
(Tilburg Law & Economics Center, Tilburg University). 
Paul studeerde econometrie aan de EUR en pro-
moveerde in de economie aan de Universiteit van 
Tilburg, begeleid door Helmut Bester en Eric van 
Damme. Hij voerde een substantieel deel van zijn 
promotieonderzoek uit aan de Université de Toulouse 
I onder supervisie van Nobelprijswinnaar Jean Tirole. 
In de periode 2013-2015 was Paul (parttime) gast-
hoogleraar Regulatory Economics aan de WHU Otto 
Beisheim School of Management (Duitsland). Gedu-
rende 2006-2013 was hij hoofd van de afdeling Mede-
dinging en Regulering bij het Centraal Planbureau.

Samen met professor Martin Peitz schreef Paul de 
Bijl het boek Regulation and Entry into Telecommuni-
cations Markets (Cambridge University Press, 2002; 
Chinese vertaling 2006), dat internationaal  
lovende kritieken kreeg van academici, consultants 
en toezichthouders. Paul heeft in verschillende we-
tenschappelijke tijdschriften gepubliceerd,  
waaronder Telecommunications Policy, Internatio-
nal Journal of Industrial Organization en Journal of 
Regulatory Economics. Hij is lid van de redactieraad 
van Journal of Information Policy. Samen met Nicolai 
van Gorp ontwikkelde hij de opleiding "Digitale 
platformen: beleidsuitdagingen en kansen voor de 
overheid" aan de Rijksacademie.

Zie www.radicandeconomics.com

OVER RADICAND ECONOMICS
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e-Conomics is een multidisciplinair netwerk van 
academici en consultants met een focus op concur-
rentie, strategie en bedrijfsmodellen in telecom- en 
digitale markten. e-Conomics draait rond oprichter 
en eigenaar Nicolai van Gorp, die zelf een econo-
misch expert is op het gebied van businessmodellen 
en concurrentie in telecom- en digitale markten. 
e-Conomics adviseert zowel overheid als bedrijven 
over dit onderwerp.

Nicolai van Gorp is een concurrentie-econoom met 
jarenlange ervaring in Europese telecomregulering. 
Hij raadpleegde verschillende Nederlandse en Bel-
gische operatoren in verband met uitdagingen op het 
gebied van regelgeving en hij was projectmanager 
en vooraanstaand expert in meerdere invloedrijke 
EU-onderzoeken inzake het regelgevingskader en de 
digitale agenda. 

Sinds 2014 breidde hij zijn aandacht uit naar digitale 
markten en platformgebaseerde bedrijfsmodellen. 
Hij schreef onder andere adviezen aan het Europese 
Parlement, het Britse House of Lords, en diverse het 
Nederlandse Ministeries. 

Naast beleidsadvies geeft Nicolai ook adviezen aan 
bedrijven en organisaties over platform-gebaseerde 
businessmodellen en strategie. Hij adviseerde onder 
andere over platformen in de bouwsector, de woning-
markt, de chemische sector, de muziekindustrie, de 
logistieke sector, en e-learning.  

Nicolai is gastdocent over het onderwerp digitale 
bedrijfsmodellen aan de Universiteit Nyenrode en 
aan de Rijksacademie voor financiën, economie en 
bedrijfsvoering. Nicolai publiceerde in verschillende 
tijdschriften, waaronder Telecommunicatiebeleid, 
Info, Intermedia en het Tijdschrift voor Politieke Eco-
nomie en wordt regelmatig gevraagd als anonieme 
recensent voor verschillende tijdschriften. Samen 
met Paul de Bijl ontwikkelde hij de opleiding "Digitale 
platformen: beleidsuitdagingen en kansen voor de 
overheid" aan de Rijksacademie.

Zie www.e-conomics.eu
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