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Op 19 juni 2018 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) haar (ontwerp )besluit 
(met het kenmerk ACM/UIT/495758) tot goedkeuring van de methode voor toerekening van de 
kosten aan het aan spoorwegondernemingen • aangeboden minimumtoegangspakket 
gepubliceerd. Onderstaand treft u de zienswijze aan in zaaknummer ACM/16/019986 bij het 
(ontwerp)besluit als bedoeld in artikel 63 lid 2 van de Spoorwegwet. 

Inleiding 
Op grond van artikel 63, eerste lid van de Si:>oorwegwet heeft ProRail een methode voor 
toerekening van de kosten aan het aan spoorwegondernemingen aangeboden 
minimumtoegangspakket opgesteld. Deze methode voor toerekening heeft ProRail d.d. 13 
januari 2017 aan u voorgelegd waarna een periode van intensief overleg volgde. Op 30 maart 
2018 heeft ProRail een gewijzigde methode voor toerekening voor goedkeuring aan de ACM 
voorgelegd . Naar aanleiding van deze gewijzigde methode voor toerekening heeft u op grond 
van artikel 63, tweede lid van de Spoorwegwet op 19 juni jl. uw (ontwerp)goedkeuringsbesluit 
gepubliceerd. 

Met het ( ontwerp )besluit keurt de ACM de methode voor toerekening goed voor een periode van 
drie jaar in plaats van de gevraagde vijf jaar, mits er aan enkele voorwaarden wordt voldaan. 

Een deel van de onderhavige zienswijze ziet op de reikwijdte van het goedkeuringsbesluit en 
een deel van de zienswijze betreft (feitelijke) onjuistheden en deze zullen onderstaand per 
randnummer worden t9egelicht. Verder verzoekt ProRail u met betrekking tot randnummer 164 
het definitieve besluit te baseren op een gewijzigde tekst met betrekking tot het proces van het 
indexeren van de tarieven. Tot slot wordt afgesloten met ee11 algemene conclusie en een enkele 
overweging. 

Randnummer 24. De ACM lijkt hier te toetsen aan overwegingen uit het ACM besluit van 19 
december 2016.1 Naar het oordeel van ProRail kan hieraan in het kader van de onderhavige 
goedkeuringsprocedure niet worden getoetst. De ACM stelt onder randnummer 17 zelf al dat zij 
de methode goedkeurt indien voldaan is aan de eisen gesteld op grond van de artikelen 2 t/m 8 

1 Besluit van de ACM van 19 december 2016, kenmerk ACM/DTVP/2016/207693, zaaknummer 16.0538.39. 

ProRail b.v., Kvk 30124359 



-----·-----ProRail- - ----

van het Besluit implementatie richtlijn 2012/34/EU tot instelling van een Europese 
Spoorwegruimte (hierna: het Besluit implementatie) en aan de eisen gesteld in de 
Uitvoeringsverordening 2015/909. Toetsing aan overwegingen uit het genoemde ACMbesluit lijkt 
dan ook niet te passen in deze goedkeuringsprocedure.2 Daarbij overweegt ProRail dat het 
besluit van 19 december 2016 zag op een periode waarin er (anders dan nu) nog geen 
gedetailleerd regelgevend kader bestond ten aanzien van de (vaststelling van de) 
gebruiksvergoeding . Bij gebrek aan wet- en regelgeving heeft de ÄCM destijds een eigen 
toetsingskader in haar overwegingen opgenomen. Inmiddels is er gedetailleerde en naar het 
oordeel van ProRail ook uitputtende regelgeving waaraan getoetst dient te worden in het kader 
van de goedkeuring van de methode en is er g~en ruimte om andere dan wel aanvullende 
toetsingscriteria te hanteren in het kader van de onderhavige goedkeuringsprocedure. 

Randnummer 32. De ACM licht hier haar beoordelingskader toe. Tot dit beoordelingskader 
behoren volgens de ACM ook enkele beginselen waaraan de methode van toerekening moet 
voldoen. Dit betreft de beginselen van integraliteit, causaliteit, proportionaliteit, marktconformiteit 
en transparantie. Naar het oordeel van ProRail kunnen deze beginselen geen onderdeel 
uitmaken van het beoordelingskader nu in artikel 10 van het Besluit implementatie (limitatief) de 
eisen zijn opgenomen waaraan de methode voor toerekening dient te voldoen. Dit betreft de 
eisen die zijn gesteld in artikel 2 t/m 8 van het Besluit implementatie en de eisen zoals gesteld 
in de Uitvoeringsverordening 2015/909. In de Nota van Toelichting bij het Besluit implementatie 
is dan ook expliciet opgenomen dat de ACM dé methode voor toerekening goedkeurt op basis 
van de Uitvoeringsverordening 2015/909 en de eisen geformuleerd in het besluit. 3 

Randnummer 33. De ACM stelt dat de totale kosten van de beheerder inzichtelijk gemaakt 
moeten worden ten behoeve van een beoordeling van de integraliteit. De term 'totale kosten' 
roept hier verwarring op nu de goedkeuring naar het oordeel van ProRail enkel ziet op de 
methode. In dat licht bezien zou het hier dan ook enkel moeten gaan om een omschrijving van 
de kostenpqsten en niet om een kwantificering hiervan. De (kwantificering van de) kosten als 
zodanig vallen buiten de reikwijdte van de goedkeuring als bedoeld in artikel 63 lid 2 van de 
Spoorwegwet jo. artikel 10 lid 1 van het Besluit implementatie. 

Randnummer 38. ProRail heeft bedenkingen bij het begrip marktconformiteit. Het lijkt er op dat 
de ACM toetst of het toerekenen van kosten en het berekenen yan tarieven overeenkomstig de 
gangbare normen binnen de (een) markt gebeurt. Onduidelijk is welke markt. Daarnaast is juist 
vanwege het gebrek aan conformiteit tussen verschillende infrabeheerders de Uitvoerings
verordening 2015/909 opgesteld . ProRail dient op grond van deze uitvoeringsverordening 
rekening te houden met de beste internationale praktijk wanneer zij overgaat tot een herziening 
van de methode. Op het moment van het opstellen van de methode was er nog geen sprake van 
een 'beste internationale praktijk' anders dan de uitgangspunten die een plek hebben gekregen 
in de bovengenoemde uitvoeringsverordening. 

Randnummer 39/40. De ACM stelt dat de methode dient te voldoen aan het beginsel van 
transparantie. Indien niet aan het beginsel van transparantie zou worden voldaan zou de ACM 
niet kunnen garanderen dat de uit de methode voortvloeiende tarieven aan de wettelijke eisen 
voldoen. Volgens de ACM moeten alle stappen van input (de kosten) tot de output (de tarieven) 
navolgbaar zijn. In dat kader overweegt de ACM dat berekeningswijzen en sommen dienen te 
kloppen. Naar aanleiding van deze overwegingen van de ACM merkt ProRail op dat de ACM 
enkel de methode goedkeurt en dat de goedkeuring niet ziet op de input dan wel de output. De 
methode bevat als zodanig dan ook geen sommen, dit onderdeel valt dan ook buiten de 

2 Zie ook de Nota van Toelichting bij het Besluit implementatie, Stb. 2015, 461, p. 15. 
3 Zie Nota van Toelichting bij het Besluit implementatie, Stb. 2015, 461, p. 15. 
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reikwijdte van de goedkeuring als bedoeld in artikel 63 lid 2 van de Spoorwegwet jo. artikel 10 
lid 1 van het Besluit implementatie. 

Randnummer 47. Hier stelt de ACM dat zij alvorens de onderscheidenlijke stappen van de 
methode te beoordelen eerst enkele aspecten van het begrotingsproces van ProRail beoordeelt. 
ProRail merkt op dat de goedkeuring door de ACM ziet op de methode van toerekening en niet 
op (aspecten van) het begrotingsproces. Over het begrotingsproces wordt verantwoording 
afgelegd aan de minister/concessieverlener. Het begrotingsproces valt dan ook buiten de 
reikwijdte van de goedkeuring als bedoeld in artikel 63 lid 2 van de Spoorwegwet jo. artikel 10 
lid 1 van het Besluit implementatie. 

Randnummer 57. Gesteld wordt dat de ramingen voor commentaar en toetsing worden 
voorgelegd aan externe belanghebbenden en deskundigen. Voor zover de ACM met de term 
ramingen doelt op het advies dat wordt gevraagd met betrekking tot de hoofdlijnen van het 
beheerplan op grond van artikel 17b Spoorwegwet is dit juist. 

Randnummer 59. De ACM geeft aan dat de wetgever de mogelijkheid biedt gebruik te maken 
van de begrote kosten en dat hier vanuit het oogpunt van integraliteit van de kosten bezwaren 
aan kleven. ProRail merkt op dat zij op grond van artikel 3 lid 1 van het Besluit implementatie 
verplicht is de begrote kosten als uitgangspunt te nemen voor het bepalen van de kostenbasis 
voor het minimumtoegangspakket en dat dit derhalve geen keuze voor ProRail is .4 

Randnummers 59/60. De ACM stelt dat zij in de aanloop naar het voorliggende besluit extra 
eisen heeft gesteld ten aanzien van de borging van het proces van begroting. ProRail merkt op 
dat haar inziens het begrotingsproces buiten de reikwijdte van de goedkeuring valt. 
ProRail heeft op verzoek van de ACM haar begrotingsproces in een bijlage bij de methode enkel 
inzichtelijk gemaakt. Naar aanleiding van opmerkingen van de ACM bij de omschrijving van het 
begrotingsproces is deze omschrijving op enkele onderdelen aangepast. Er zijn in de aanloop 
naar het voorl iggende besluit geen eisen door de ACM gesteld ten aanzien van het 
begrotingsproces en er zijn ook geen wijzigingen in het begrotingsproces doorgevoerd door 
ProRail in de aanloop naar het voorliggende besluit. ProRail verzoekt de ACM dit in haar 
definitieve besluit te verwerken. 

De ACM stelt verder in randnummer 60 dat het begrotingsproces voldoet aan de beginselen van 
integraliteit, causaliteit, proportionaliteit, marktconformiteit en transparantie. ProRail merkt op dat 
een oordeel over het begrotingsproces buiten de reikwijdte van de goedkeuring als bedoeld in 
artikel 63 lid 2 van de Spoorwegwet jo. artikel 10 lid 1 van het Besluit implementatie valt en de 
ACM derhalve in dit kader ook geen bevoegdheid heeft om een oordeel te geven over het 
begrotingsproces. Deze bevoegdheid kan en mag naar het oordeel van ProRail ook niet worden 
afgeleid van de (eventuele) risico's van over- of onderbegroting. 

Randnummer 71. De ACM stelt dat het door een wijziging van artikel 6, eerste lid van het Besluit 
implementatie is toegestaan om binnen het minimumtoegangspakket verschillende diensten te 
onderscheiden. ProRail merkt op dat artikel 6, eerste lid van het Besluit implementatie niet is 
gewijzigd na de inwerkingtreding op 15 december 2015. Artikel 6, eerste lid van het Besluit 
implementatie bepaalt dat ProRail binnen het minimumtoegangspakket verschillende diensten 
kan onderscheiden en voor ieder van deze diensten een aparte vergoeding kan hanteren. 
ProRail maakt hier gebruik van door het onderscheiden van de die'nsten treinpad en tractie
energievoorziening. Artikel 6, tweede en derde lid van het Besluit implementatie zijn overigens 
wel gewijzigd na de inwerkingtreding van het Besluit implementatie. 

4 Zie ook de Nota van Toelichting bij het Besluit implemen~tie, Stb. 2015, 461 , p. 14. 
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Randnummer 73. Uit de laatste zin van randnummer 73 lijkt te volgen dat er een jaarlijkse 
subsidieaanvraag wordt gedaan 'voor het minimumtoegangspakket'. Wellicht ten overvloede 
merkt ProRail op dat de subsidieaanvraag betrekking heeft op de kosten en opbrengsten 
gerelateerd aan de activiteiten om de staat van de infrastructuur en de bijbehorende prestaties 
op het niveau te krijgen zoals vastgelegd in de beheerconcessie om de doelen uit de Lar:ige 
Termijn Spoor Agenda te behalen en dit heeft niet enkel betrekking op het minimum
toegangspakket. 

Randnummer 75. Naar aanleiding van de opmerking dat niet is gespecificeerd op welke 
concrete gegevens de kosteneliminatie voor het parkeren en rangeren van treinen wordt 
uitgevoerd merkt ProRail op dat de wijze waarop deze eliminatie wordt uitgevoerd is beschreven 
in paragraaf 4.2.2 van de methode voor toerekening. Daar waar verdeelsleutels worden 
gehanteerd worden deze in deze paragraaf gekwantificeerd. 

Randnummer 81 . De ACM is van oordeel dat de beschrijving van de methode onvoldoende 
transparant maakt welke kostenallocatiesleutels aan de kostensplitsingen in stap 1 ten grondslag 
liggen en op basis van welke informatie deze kostensplitsingen tot stand komen. De ACM 
verplicht ProRail om de ontbrekende kostensplitsing transparant te maken. 

ProRail kan dit oordeel van de ACM niet volgen. ProRail heeft in de methode beschreven welke 
kosten worden geëlimineerd in de eerste stap van de kostentoerekening. De kosten voor 
kostenposten die integraal worden geëlimineerd, zijnde de kosten voor functiewijzigingen, 
financiële baten en lasten en transfer (kosten voor grootschalig onderhoud transfer en post 
'onderhoud transfer'), blijken één-op-één uit de begroting. De wijze waarop de kosten 
gerelateerd aan het rangeren en parkeren van treinen worden bepaald is beschreven in 
paragraaf 4.2.1 en 4.2.2. Voor zover sprake is van allocatiesleutels in de vorm van een 
pêrcentage zijn deze gekwantificeerd waarmee de kostensplitsing (welke kosten worden 
toegerekend aan de kostenbasis voor het minimumtoegangspakket en welke kosten niet) 
transparant en inzichtelijk is gemaakt. 

ProRail kan de verplichting tot het transparant maken van de kostensplitsing dan ook niet volgen 
en acht het gelet op de reikwijdte van de goedkeuring als bedoeld in artikel 63 lid 2 van de 
Spoorwegwet jo. artikel 10 lid 1 van het Besluit implementatie ook niet mogelijk om ProRail te 
verplichten nadere (cijfermatige) informatie met betrekking tot de kostensplitsing aan te leveren. 
Het verstrekken van (cijfermatige) informatie met betrekking tot de in de methode opgenomen 
kostensplitsing is naar het oordeel van ProRail voor de goedkeuring van de methode voor 
toerekening irrelevant. 

Randnummer 87. In dit randnummer is aangegeven dat de kosten die in mindering worden 
gebracht op de kosten voor de dienst treinpad, c.q. worden toegerekend aan de dienst tractie
energievoorziening bestaan uit de kosten voor transport van elektrische tractie-energie en voor 
onderhoud van de energievoorziening. Zoals beschreven in de methode worden echter ook de 
afschrijvingskosten voor rijdraden toegerekend aan de dienst tractie-energievoorziening. ProRail 
verzoekt de ACM dit in haar definitieve besluit aan te passen. 

Randnummer 93. Gesteld wordt dat de afschrijvingskosten die onderdeel zijn van de 
kostenbasis van de dienst treinpad de afschrijvingskosten voor zowel bovenbouwvernieuwing 
als overige vervangingen omvatten. De afschrijvingskosten voor overige vervangingen hebben 
echter alleen betrekking op afschrijvingskosten voor rijdraden en deze afschrijvingskosten zijn 
reeds geëlimineerd uit de kostenbasis van de dienst treinpad (en zijn aan de dienst tractie
energievoorziening toegerekend). De afschrijvingskosten worden door ProRail enkel 
geprognosticeerd ten behoeve van de berekening van de vergoeding voor het 
minimumtoegangspakket. Omdat binnen de categorie overige vervangingen alleen de kosten 
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voor rijdraden worden toegerekend aan het minimumtoegangspakket wordt ook enkele deze 
specifieke post geprognosticeerd. ProRail verzoekt de ACM dit in haar definitieve besluit aan te 
passen. 

Randnummer 111. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de kosten die worden 
toegerekend aan de diensten treinpad en tractie-energievoorziening . In lijn met de opmerking bij 
randnummer 93 dienen bij de geëlimineerde kosten voor afschrijving in de linker kolom van deze 
tabel enkel de afschrijvingskosten voor overige vervangingen met betrekking tot rijdraden te 
worden genoemd. ProRail verzoekt de ACM dit in haar definitieve besluit aan te passen. 

Randnummer 113. De ACM is van oordeel dat de beschrijving van de methode onvoldoende 
transparant maakt welke daadwerkelijke kostensplitsingen in stap 2 plaatsvinden tussen de 
dienst treinpad en de dienst tractie-energievoorziening en op basis van welke informatie deze 
kostensplitsingen tot stand komen. De ACM verplicht ProRail om deze kostensplitsing 
transparant te maken. 

ProRail kan dit oordeel van de ACM niet volgen. ProRail heeft in de methode aangegeven dat 
de kosten niet per dienst geregistreerd worden, waardoor een kostensplitsing per dienst niet 
direct mogelijk is. Op welke wijze de kosten worden toegewezen aan de te onderscheiden 
diensten treinpad en tractie-energievoorziening is beschreven in paragraaf 4.3 van de methode. 

ProRail kan de verplichting tot het transparant maken van de kostensplitsing dan ook niet volger, 
en acht het gelet op de reikwijdte van de goedkeuring als bedoeld in artikel 63 lid 2 van de 
Spoorwegwet jo. artikel 10 lid 1 van het Besluit implementatie ook niet mogelijk om Pro Rail te 
verplichten nadere (cijfermatige) informatie met betr!;lkking tot de kostensplitsing aan te leveren. 
Het verstrekken van (cijfermatige) informatie met betrekking tot de in de methode opgenomen 
kostensplitsing is naar het oordeel van ProRail voor de goedkeuring van de methode voor 
toerekening irrelevant. 

Randnummer 123. De ACM stelt dat de variabiliteit van de onderhoudskosten is bepaald op 
basis van het daadwerkelijk verwachte fictieve dagtonnage. Dit is niet juist. De variabiliteit is 
bepaald op basis van het daadwerkelijk gerealiseerde fictieve dagtonnage in het jaar 2015. 
ProRail verzoekt de ACM dit in haar definitieve besluit aan te passen. 

Randnummer 164. (en figuur 1 in randnummer 168). In lijn met de methode voor 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 indexatie 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 voor 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 
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). 
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Bij het publiceren 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 €1,04 5 (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) wórdt opgenomen. Bij het publiceren van de aanvulling op de Netverklaring 2020 
in 2019 zou dit tariefworden geïndexeerd van prijspeil 2019 naar prijspeil 2020 (met 2%) 
zodat een tarief wordt opgenomen van €1,04 6 (prijspeil 2020). 

Aangezien in de gewijzigde procedure bij de indexatie 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 bij deze brief is de gewijzigde tekst van paragraaf 6.2 van de methode voor 
toerekening opgenomen. ProRail verzoekt de ACM haar definitieve besluit te baseren op deze 
gewijzigde tekst. 

Randnummer 1661167. In randnummer 166 wordt 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 voor 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 indexatie van 2019 naar 2020 zoals wordt beschreven 
in randnummer 167 zal worden gebaseerd op de verwachte CPI. ProRail verzoekt de ACM dit 
in haar definitieve besluit aan te passen. 

Randnummer 192. In dit randnummer geeft de ACM aan dat indien aan de voorwaarden (als 
bedoeld in randnummer 205 t/m 208) wordt voldaan voor de ACM voldoende is aangetoond dat 
de toepassing van de door ProRail voorgelegde beschrijving van de methode zal resulteren in 
tarieven die de kosten omvatten van de diensten uit het minimumtoegangspakket. Zoals reeds 
eerder aangegeven is ziet de goedkeuring op grond van artikel 63 lid 2 van de Spoorwegwet 
enkel op de methode en niet op de resultaten van de toepassing van de methode (de tarieven). 

Randnummer 204. De ACM geeft aan dat de methode wordt goedgekeurd voor een periode 
van drie dienstregelingsjaren, durende van 13 december 2019 tot en met 11 december 2022. 
ProRail merkt hierbij op dat het dienstregelingsjaar 2020 start op 15 december 2019. ProRail 
verzoekt de ACM dit in haar definitieve besluit aan \e passen. 

Randnummer 205 tlm 208. In deze randnummers heeft de ACM haar voorwaarden bij het 
goedkeuringsbesluit opgenomen. De voorwaarden onder a t/m d zien op het leveren van 
kwantitatieve informatie. De facto komen de voorwaarden neer op het aanleveren van (delen 
van) de tariefberekening en zoals reeds aangegeven valt het tarief/de tariefberekening als 
zodanig niet binnen de reikwijdte van de goedkeuring als bedoeld in artikel 63 lid 2 van de 
Spoorwegwet. De goedkeuring ziet enkel en alleen op de methode voor toerekening en derhalve 
op een beschrijving van de wijze waarop ProRail de kosten toerekent aan het 
minimumtoegangspakket. ProRail meent dat het leveren van de informatie zoals opgenomen in 

5 Ten behoeve van dit rekenvoorbeeld is afgerond op 2 decimalen. Onafgerond bedraagt het tarief €1,0404. 
6 Ten behoeve van dit rekenvoorbeeld is afgerond op 2 decimalen. Onafgerond bedraagt het tarief €1,0404. 
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randnummer 206 a t/m d niet voorwaardelijk kan zijn voor het goedkeuren van de methode voor 
toerekening door de ACM . · 

Met betrekking tot de verplichting tot het aanleveren van de informatie als bedoeld onder e en f 
merkt ProRail op dat deze informatie haar inziens reeds is beschreven in de methode. Hierin is 
immers opgenomen welke kostenposten geëlimineerd worden (stap 1) dan wel afgesplitst (stap 
2) en hoe allocatiesleutels tot stand zijn gekomen en op welke grondslag dit is gebeurd. Het is 
aan de ACM om te beoordelen of deze grondslag juist is . 

Conclusie 
Bovenstaand heeft ProRail haar opmerkingen op het (ontwerp)besluit weergegeven. Een deel 
van deze opmerkingen ziet op feitelijke onjuistheden. ProRail gaat er vanuit dat op die 
onderdelen het besluit zal worden aangepast. Voorts merkt ProRail op dat de ACM toetst aan 
overwegingen (in randnummer 24) en beginselen (zie randnummer 32) naast/in plaats van de in 
het Besluit implementatie en de Uitvoeringsverordening 2015/909 opgenomen bepalingen. Naar 
het oordeel van ProRail is dit in strijd met artikel 10 van het Besluit implementatie. 

Het primaire bezwaar van ProRail bij het onderhavige (ontwerp)besluit ziet op de voorwaarden 
die de ACM stelt bij de goedkeuring van de methode. De verplichting tot het verstrekken van 
delen van de tariefberekening om zo aan te tonen dat de in de methode opgenomen 
kostensplitsing alsmede de in de methode opgenomen afsplitsing van de kosten voor de dienst 
tractie-energievoorziening juist wordt uitgevoerd kan naar het oordeel van ProRail geen 
onderdeel uitmaken van dit goedkeuringsbesluit. De (ex ante) goedkeuring ziet enkel op de 
methode waarin op een transparante en navolgbare wijze wordt beschreven hoe de 
kostensplitsing in stap 1 plaatsvindt alsmede op de wijze waarop de kosten per dienst worden 
vastgesteld . De goedkeuring ziet naar het oordeel van ProRail dan ook niet op kwantitatieve 
informatie betreffende de input dan wel de output; het aanleveren van deze informatie kan dan 
ook niet voorwaardelijk worden gesteld voor de goedkeuring. 

Het is voor ProRail overigens ook niet duidelijk wat de ACM beoogt met de kwantitatieve 
informatie die zij van ProRail wil ontvangen nu deze informatie in het kader van de goedkeuring 
van de methode als zodanig geen rol speelt. 

Tot Slot 
ProRail merkt tot slot op dat zij verrast is door de gestelde voorwaarden temeer omdat deze 
voorwaarden gedurende het intensieve voortraject nooit aan de orde zijn geweest en zoals 
hierboven reeds uiteengezet naar het oordeel van ProRail geen onderdeel uit kunnen maken 
van de goedkeuring van de methode. Wellicht ten overvloede merkt ProRail overigens op dat de 
kwantitatieve informatie zoals bedoeld in randnummer 206 onder a t/m d onderdeel uitmaakt van 
de tariefberekening. Ook is in deze tariefberekening opgenomen hoe de te elimineren/af te 
splitsen kosten tot stand komen (de informatie als bedoeld in onderdeel elf van randnummer 
206). De tariefberekening wordt ten tijde van de publicatie van de Netverklaring 2020 door 
ProRail gepubliceerd op het Logistiek Portaal. 

Hoogachtend, 

. ,, ·:-ir 

Directeur tie, .,-oer en Dienstregeling 
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Bijlage 1 Aangepaste tekst paragraaf 6.2 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.7 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 toegepa,st. 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 voor 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) waafin deze berekening wordt gemaakt: voor 
indexatie van jaar X-3 naar jaar X-é 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-é 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-é 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 Óp 

7 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. 

In het najaar van jaar X-1 wordt de Netverklaring voor het jaar X+1 gepubliceerd. In deze 
Netverklaring wordt de vergoeding vdor 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 uitgedrukt 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 var;i 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 gepubliceerd 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: T20160151-1912355003-1194 
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NV = Netverklaring 

NV* = Netverklaring aanvulling 

l f.l1.i1:!I 1I·w1 
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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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