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Geachte . ,.. . , _ : · - .-: 

Vervoeren Dienstregeling Op 19 juni 2018 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) haar (ontwerp)besluit 
Directie en Ondersteuning (met het kenmerk ACM/UIT/495416) tot goedkeuring van de methode van toerekening extra 

heffing gepubliceerd. Onderstaand treft u de zienswijze aan in zaaknummer ACM/18/032393 bij 
Bezoekadres het (ontwerp)besluit als bedoeld in artikel 11g lid 1 van het Besluit implementatie richtlijn 

De Inktpot 2012/34/EU tot instell ing van een Europese Spoorwegruimte (hierna: het Besluit implementatie). 
Moreelsepark 3 

3511 EP Utrecht Inleiding 
De minister van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: lenW) heeft ProRail de opdracht gegeven 

Postadres om een extra heffing toe te passen . Hiertoe heeft ProRail de marktsegenten bepaald; als bedoeld 
Postbus 203a in artikel 11f lid 1 van het Besluit implementatie, een evaluatie uitgevoerd naar de draagkracht 

3500 GA Utrecht van die marktsegmenten, als bedoeld in artikel 11f lid 1 van het Besluit implementatie je. artikel 
32 lid 1 van Richtlijn 2012/34/EU tot instelling van een Europese Spoorwegruimte en een 

www.prorail.nl methode van toerekening vastgesteld, als bedoeld in artikel 11f lid 5 van het Besluit 
implementatie. 

Gelet op artikel 11 g lid 1 van het Besluit implementatie heeft ProRail de marktsegmenten, de 
market-can-bear test waarin de evaluatie wordt uitgevoerd naar de draagkracht van die 
marktsegmenten, tezamen met de door ProRail opgestelde methode van toerekening als 
bedoeld in artikel 11f lid 5 van dit besluit op 9 maart 2018 ter goedkeuring aan u voorgelegd. De 
ACM heeft na het indienen van de goedkeuringsaanvraag een aantal vragen gesteld die op 
enkele onderdelen tot aanpassingen of aanvullingen hebben geleid. Op 31 mei 2018 heeft 
ProRail gewijzigde versies van genoemde documenten voor goedkeuring aan de ACM 
voorgelegd . Naar aanleiding van de gewijzigde market-can-bear-test en methode van 
toerekening heeft u 19 juni jl. uw (ontwerp)goedkeuringsbesluit gepubliceerd. 

Onderstaand zal ProRail als eerste ingaan op de termijn waarvoor met dit (ontwerp)besluit 
goedkeuring wordt verleend (vijf jaar) in relatie tot de termijn van goedkeuring van de methode 
voor toerekening van de kosten van het minimumtoegangspakket (drie jaar) en voorts zullen per 
randnummer enkele (feitelijke) onjuistheden worden toegelicht. Verder verzoekt ProRail u met 
betrekking tot randnummer 107 het definitieve besluit te baseren op een gewijzigde tekst met 
betrekking tot het proces van het indexeren van de tarieven. 
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Termijn 
Met het (ontwerp)besluit keurt de ACM de lijst met marktsegmenten, de uitgevoerde evaluatie 
naar de draagkracht van die marktsegmenten en de methode van toerekening van de extra 
heffing goed voor een periode van vijf jaar. Met betrekking tot de periode van vijf jaar waarvoor 
goedkeuring is gevraagd is aangesloten bij de periode waarvoor de methode voor toerekening 
van de kosten aan het aan spoorwegondernemingen aangeboden minimumtoegangspakket 
(hierna: methode voor toerekening VMT) is opgesteld . Met het (ontwerp)besluit van 19 juni jl. 
heeft de ACM de methode voor toerekening VMT echter goedgekeurd voor een periode van drie 
jaar in plaats van de door ProRail gevraagde vijf jaar (mits er aan enkele voorwaarden wordt 
voldaan). 

In de methode van toerekening extra heffing is aangegeven1 dat indien de methode voor 
toerekening VMT wordt goedgekeurd en vastgesteld voor een andere periode dan de 
vijfjaarsperiode 2020 - 2024, de periode waarvoor de extra heffing wordt berekend 
dienovereenkomstig zal worden aangepast, Dit betekent dat ProRail de extra heffing zal 
berekenen en toepassen voor de jaren 2020 - 2022.2 

Randnummer 74. In tabel 1 zijn de prijselasticiteiten van het marktsegment goederen
vervoersdiensten opgenomen, gelijk aan tabel 15 van het rapport van Significance Market-can
bear test 2020 - 2024. ProRail merkt op dat voor het scenario WLO hoog, jaar 2020, lage 
verhoging (0,3%) in het ACM besluit abusievelijk een waarde van -1, 1015 staat vermeld in plaats 
van -1 ,015. 'ProRail verzoekt de ACM dit in haar definitieve besluit aan te passen. 

Randnummer 75. In de tabellen 2 en 3 zijn de prijselasticiteiten van het marktsegment 
passagiersvervoersdiensten in het kader van een openbaredienstcontract vermeld. ProRail 
merkt op dat de getallen in deze tabellen een negatieve waarde moeten hebben, conform de 
waarden in de tabellen 21 a en 21 b in het rapport van Significance Market-can-bear test 2020 
2024. ProRail verzoekt de ACM dit in haar definitieve besluit aan te passen. 

Randnummer 98/99. In dit randnummer wordt de berekeningswijze van de extra treffing 
weergegeven als de relatieve verhoging van het VMT tarief. De relatieve verhoging heeft enkel 
betrekking heeft op de verhoging van het treinpad tarief. De vergoeding voor de dienst tractie
energievoorziening die ook deel uit maakt van de vergoeding voor het minimumtoegangspakket 
wordt niet meegenomen bij de berekening van de relatieve verhoging als gevolg van de extra 
heffing. ProRail verzoekt de ACM dit in haar definitieve besluit aan te passen. 

Randnummer 102-105. Zoals bovenstaand is aangegeven zal ProRail de extra heffing 
berekenen en toepassen voor een periode van drie jaar in plaats van vijf jaar, zijnde de periode 
2020-2022. 

Randnummer 107 (en figuur 1 in randnummer 109). In lijn met de methode van toerekening is 
in dit randnummer aangegeven dat de tarieven voor het jaar 2020 worden gepubliceerd in 
prijspeil 2018. ProRail zou de procedure met betrekking tot de indexatiè van de vergoeding bij 
nader inzien willen wijzigen, door de tarieven voor 2020 direct in het prijspeil 2019 te publiceren. 
Hiermee wordt voorkomen dat spoorwegondernemingen in 2019 geconfronteerd worden met 
een indexatie voor 2 jaren. Dit is gelijk aan de werkwijze zoals deze momenteel wordt gehanteerd 
voor het indexeren van de tarieven. Bovendien is dit in lijn met de tarieven voör 2019 die in de 
(aanvulling op de) netverklaring 2019 reeds zijn gepubliceerd in prijspeil 2019. Deze wijziging 
ziet enkel op het moment waarop de indexatie van 2018 naar 2019 plaats vindt en heeft geen 

1 Zie voetnoot 13 op pagina 6. 
2 Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal de opdracht tot het toepassen van een extra heffing 
dienovereenkomstig aanpassen. 
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effect op de processtappen noch op de hoogte van de tarieven. Het moment van indexeren van 
prijspeil 2018 naar 2019 vindt enkel eerder plaats, namelijk bij publicatie van de Netverklaring 
2020 in september 2018 in plaats van bij het uitbrengen van de aanvulling op de Netverklaring 
2020 in 2019. 

Dat deze wijziging geen effect heeft op de hoogte van de tarieven kan worden geïllustreerd met 
een fictief rekenvoorbeeld. Stel dat het tarief zoals volgt uit de tariefberekening~ 1,00 bedraagt 
in prijspeil 2018 en dat de CPI voor zowel 2018 als 2019 2% bedraagt. 

• 	 Volgens de methode voor toerekening zou dit tarief bij het publiceren van de 
Netverklaring 2020 in september 2018 worden gepubliceerd als €1 ,00 (prijspeil 2018). 
Bij het publ iceren van de aanvulling op de Netverklaring 2020 in 2019 zou dit tarief twee 
maal worden geïndexeerd, van prijspeil 2018 naar prijspeil 2019 (met 2%) en van 
prijspeil 2019 naar prijspeil 2020 (met 2%). In de aanvulling op de Netverklaring 2020 
wordt dan een tarief opgenomen van €1 ,043 (prijspeil 2020) . 

• 	 Volgens de gewijzigde procedure zou ProRail bij het publiceren van de Netverklaring 
2020 in september 2018 het tarief van €1,00 (in prijspeil 2018) direct indexeren naar 
prijspeil 2019 (met 2%), zodat in de Netverklaring 2020 een tarief van €1,02 (prijspeil 
2019) wordt opgenomen. Bij het publiceren van de aanvull ing op de Netverklaring 2020 
in 2019 zou dit tarief worden geïndexeerd van prijspeil 2019 naar prijspeil 2020 (met 2%) 
zodat een tarief wordt opgenomen van €1 ,044 (prijspeil 2020). 

Aangezien in de gewijzigde procedure bij de ind~xatie in 2019 gebruik wordt gemaakt van de 
meest actuele CPI verwachting voor 2019 waarbij eventuele verschillen met de eerder 
gehanteerde verwachting voor de CPI voor_ 2019 worden verrekend, zal het uiteindelijke tarief 
exact gelijk zijn als in geval van de eerstgenoemde procedure. 

In de bijlage van deze brief is de gewijzigde tekst van paragraaf 5.3 van de methode van 
toerekening opgenomen. ProRail verzoekt de ACM haar definitieve besluit te baseren op deze 
gewijzigde tekst. 

Randnummer 107/108. In randnummer 107wordt ook aangegeven dat voor indexatie van 2018 
naar 2019 gebruik zal worden gemaakt van de gerealiseerde CPI. In 2019 is dit realisatiecijfer 
echter nog niet beschikbaar (noch in 2018 in geval van de gewijzigde procedure zoals 
beschreven bij het voorgaande punt). Zoals ook is opgenomen in de methode van toerekening 
zal indexatie van 2018 (X-2) naar 2019 (X-1) in het jaar 2019 (X-1) plaatvinden op basis van de 
verwachte CPI. In lijn hiermee geldt dat de in randnummer 108 genoemde indexatie van 2019 
naar 2020 zal worden gebaseerd op de verwachte CPI. ProRail verzoekt de ACM dit in haar 
definitieve besluit aan te passen. 

Randnummer 115. In de laatste zin wordt aangegeven dat de extra heffing alleen wordt 
aangepast gedurende de resterende jaren waarin de methode van toepassing is indien de 
vergoeding voor het minimumtoegangspakket wordt aangepast. Zoals beschreven in paragraaf 
5.4 van de methode zal een tussentijdse aanpassing van de extra heffing echter ook plaats 
vinden indien de vergoedingen voor categorie 2 diensten tussentijds worden aangepast om op 
deze wijze tegemoet te komen aan de wens van de minister van lenW om op totaal niveau (VMT 
plus vergoedingen categorie 2 diensten plus extra heffing) op dezelfde hoogte uit te komen. 
ProRail verzoekt de ACM dit in haar definitieve besluit aan te passen. 

3 Ten behoeve van dit rekenvoorbeeld is afgerond op 2 decimalen. Onafgerond bedraagt het tarief €1 ,0404. 
4 Ten behoeve van dit rekenvoorbeeld is afgerond op 2 decimalen. Onafgerond bedraagt het tarief €1 ,0404. 
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Randnummer 119/120. In lijn met de opmerking bij randnummer 115 merkt ProRail op dat 
wijzigingen in de inkomsten uit de vergoedingen voor categorie 2 diensten ook resulteren in 
aanpassing van de hoogte van de extra heffing. 

Randnummer 123. Gesteld wordt dat de totale hoogte van de extra heffing het verschil betreft 
tussen de vergoeding zoals vastgesteld op basis van de methode voor toerekening zoals 
vastgesteld in 2012 en de nieuwe methode voor toerekening zoals ter goedkeuring is voorgelegd 
aan de ACM. Bij het bepalen van het verschil worden echter ook de inkomsten uit categorie 2 
diensten in aanmerking genomen en de posten 'effecten kostenbasis' uit tabel 4-2b van de 
subsidieaanvraag 2018. ProRail verzoekt de ACM dit in haar definitieve besluit aan te passen. 

Randnummer 141. De ACM geeft aan dat de lijst met marktsegmenten, de draagkrachtmeting 
en de methode van toerekening extra heffing worden goedgekeurd voor een periode van vijf 
dienstregelingsjaren, durende van 13 december 2019 tot en met 8· december 2024. ProRail 
merkt hierbij op dat het dienstregelingsjaar 2020 start op 15 december 2019. ProRail verzoekt 
de ACM dit in haar definitieve besluit aan te passen. 

Conclusie 
Bovenstaand heeft ProRail haar opmerkingen op het besluit weergegeven. Een deel van deze 
opmerkingen ziet op feitelijke onjuistheden. ProRail gaat er vanuit dat op die onderdelen het 
besluit zal worden aangepast. 

Hoogachtend, 

C:; ecteu( vèrvoer en Dienstregeling 
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Bijlage 1 Aangepaste tekst paragraaf 5.3 methode voor toerekening 

De wijzigingen in de tekst zijn weergegeven in blauw. 

Indexatie van de vergoeding minimumtoegangspakket (stap 5) 

De vergoeding minimumtoegangspakket voor de periode van vijf jaar wordt bepaald op basis 
van de kosten voor deze vijf jaar zoals opgenomen in de begroting .5 De externe accountant 
onderzoekt of de berekening van de vergoeding minimumtoegangspakket is uitgevoerd op 
basis van de onderhavige methode voor toerekening en controleert hierbij tevens of de 
informatie uit de verschillende brondocumenten juist is toegepast. De accountant hanteert 
hierbij de standaard 4400 van de Handleiding Regelgeving Accountancy. 

De kosten die zijn opgenomen in de begroting zijn gebaseerd op het prijspeil van het jaar 

waarin de begroting wordt opgesteld . Omdat de vergoeding voor het minimumtoegangspakket 

voor een specifiek jaar gebaseerd dient te zijn op de kosten in het prijspeil van dat betreffende 

jaar, wordt de berekende vergoeding jaarlijks geïndexeerd. Hierbij wordt steeds het 

oorspronkelijke prijspeil van de vergoeding als uitgangspunt genomen en wordt geïndexeerd 

op basis van gerealiseerde CPI vo~r de historische jaren en met de verwachte CPI voor 

toekomstige jaren. 


Jaar X-2: Berekening vergoeding jaren X tot en met X+4 in prijspeil X-2 X-1 

De vergoedingen voor de jaren X tot en met X+4 worden berekend in jaar X-2, gebaseerd op 
de begroting in het prijspeil van het jaar X-3. In deze berekening wordt direct rekening 
gehouden met indexatie naar het prijspeil van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de 
vergoeding van toepassing wordt (jaar X-1) waarin deze berekening wordt gemaakt: voor 

. indexatie van jaar X-3 naar jaar X--2 X-1 wordten de verwachte CPl-cijfers toegepast. 

Nadat de berekening voor de vergoedingen voor de vijfjaarsperiode is uitgevoerd, wordt de 
vergoeding voor jaar X vastgesteld en gepubliceerd in de Netverklaring X. In deze 
Netverklaring worden ook de vergoedingen voor de jaren X+1 tot en met X+4 opgenomen. 
Voor alle vergoedingen geldt dat deze worden weergegeven in het prijspeil van het jaar X--2 X
1. 

Jaar X-1 : Indexatie vergoedingen naar prijspeil X 

In het jaar X-1 wordt de vergoeding voor het jaar X geïndexeerd naar het prijspeil van jaar X. 
Deze vergoeding X was in de oorspronkelijke Netverklaring X uitgedrukt in het prijspeil X--2 X-1 . 
Voor de indexatie van prijspeil X-3 naar jaar X-2 is hierbij echter de verwachte CPI toegepast, 
terwijl de gerealiseerde CPI inmiddels bekend is. Om deze reden wordt de vergoeding voor het 
jaar X herberekend, waarbij wordt gecorrigeerd voor het verschil tussen de verwachte en 
werkelijke CPI voor indexatie van prijspeil X-3 naar X-2. Voor indexatie van jaar X-2 naar jaar 
X-1 en voor indexatie van jaar X-1 naar jaar X wordt de verwachte CPI toegepast, waarbij de 
indexatie van jaar X-2 naar jaar X-1 wordt herberekend op basis van de meest recente 
verwachting. De geïndexeerde vergoeding wordt gepubliceerd in het definitieve prijspeil 
middels een aanvulling op de Netverklaring X. 

In de aanvulling op de Netverklaring X worden ook de vergoedingen voor de resterende jaren 
van de vijfjaarsperiode opgenomen, uitgedrukt in het prijspeil van jaar X. De indexatie wordt op 

5 Zoals toegelicht in paragraaf 3.3 wordt hierbij voor vervangingen een correctie gemaakt, door deze kosten 
niet te baseren op de post vervangingen zoals volgt uit de subsidieaanvraag, maar op de afschrijvingskosten 
die worden bepaald op basis van informatie uit de activa-administratie en het Lange Termijn Plan 
Functiehandhaving. 
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dezelfde wijze berekend als voor jaar X (door toepassing van gerealiseerde en verwachte CPl
cijfers). Voor deze jaren geldt dat de gepubliceerde vergoedingen de voorlopige, verwachte 
vergoedingen voor de betreffende jaren betreffen. 

lh het najaar van jaar X-1 wordt de Netverklaring voor het jaar X+1 gepubliceerd. In deze 
Netverklaring wordt de vergoeding voor jaar X+1 vastgesteld en gepubliceerd in het prijspeil X, 
gelijk aan het prijspeil zoals toegepast in de aanvulling op de Netverklaring X. Ook in deze 
Netverklaring wordt weer een doorkijk gegeven naar de vergoeding in de opvolgende jaren, 
allen uitgedrukt in prijspeil X. 

JaarX 

In het jaar X wordt de vergoeding voor het jaar X+1 geïndexeerd naar het prijspeil van jaar 
X+1. Deze vergoeding X+1 was in de oorspronkelijke Netverklaring X+1 reeds uitg~drukt in het 
prijspeil X. Voor de indexatie van prijspeil X-2 naar jaar X-1 is hierbij echter de verwachte CPI 
toegepast, terwijl de gerealiseerde CPI inmiddels bekend is. Om deze reden wordt de 
vergoeding voor het jaar X+1 herberekend, waarbij wordt gecorrigeerd voor het verschil tussen 
de verwachte en werkelijke CPI voor indexatie van prijspeil X-2 naar X-1 . Voor indexatie naar 
het prijspeil X+1 wordt de verwachte CPI toegepast, waarbij voor indexatie van jaar X-1 naar 
jaar X wordt herberekend op basis van de meest recente verwachting. 

Deze gecorrigeerde vergoeding voor jaar X+1 wordt gepubliceerd in het definitieve prijspeil 
middels een aanvulling op de Netverklaring X+1 . In de aanvulling op de Netverklaring X+1 
worden ook de vergoedingen voor de resterende jaren van de vijfjaarsperiode opgenomen, 
uitgedrukt in het prijspeil van jaar X +1 . 

In het najaar van jaar X wordt de Netverklaring voor het jaar X+2 gepubliceerd. In deze 
Netverklaring wordt de vergoeding voor jaar X+2 vastgesteld en gepubliceer.d in het prijspeil 
X+1, gelijk aan het prijspeil zoals toegepast in de aanvulling op de Netverklaring X+1 . Ook in 
deze Netverklaring wordt weer een doorkijk gegeven naar de vergoeding in de opvolgende 
jaren, allen uitgedrukt in prijspeil X+1 . 

Jaar X+1 tot en met jaar X+3 

In de jaren X+1 tot en met X+3 wordt steeds dezelfde procedure herhaald als in jaar X. De 
vergoeding voor het opvolgende jaar wordt steeds herberekend, waarbij wordt gecorrigeerd 
voor de meest recente verwachting voor de CPI en voor het verschil tussen de verwachte en 
werkelijke CPI. De gecorrigeerde vergoeding wordt gepubliceerd in het definitieve prijspeil 
middels een aanvulling op de Netverklaring voor het betreffende jaar. De doorkijk naar de 
vergoeding voor de resterende jaren van de tariefperiode wordt uitgedrukt in hetzelfde prijspeil. 
In onderstaande figuur is de procedure van publicatie van de Netverklaringen grafisch 
weergegeven. 

Ons kenmerk: T20160151-1912355003-1195 

ProRail BV, KvK 30124359 

6/7 



NV = Netverklaring 

NV· =Netverklaring aanvulling 

BI ~111, 
PI• ~Ell 

•Wil :~11t 
idll 111-····-- ) Uk 

X-2 X-1 X X+1 X+2 X+3 X+4 

Figuur 1 Indexatie vergoeding minimumtoegangspakket voor jaar X tot en met X+4 

Consumentenprijsindex (CPI) 

Voor het bepalen van de indexatie wordt de consumentenprijsindex (CPI) gebruikt, zoals 
opgenomen in het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB), 
bijlage 6. Het CEP wordt door CPB jaarlijks in maart gepubliceerd. CPI wordt gehanteerd 
omdat deze indicator ook gebruikt wordt als prognosecijfer voor het grootste deel van het 
uitbestede werk van ProRail. 
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