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Besluit  
Besluit tot goedkeuring van de voorwaarden en een wijziging in de methode van toerekening 
vergoeding minimumtoegangspakket ProRail 
 
Ons kenmerk : ACM/UIT/502440  

Zaaknummer : ACM/16/019986 

Datum : 4 december 2018 

 
Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 63, tweede lid, van de 
Spoorwegwet, tot goedkeuring van voorwaarden en wijzigingen in de methode van ProRail 
B.V., voor de toerekening van de kosten aan het aan spoorwegondernemingen aangeboden 
minimumtoegangspakket als bedoeld in artikel 30, achtste lid, van Richtlijn 2012/34/EU, voor de 
dienstregelingsjaren 2020 tot en met 2022.  

  

1 Inleiding en procedure 

1. In dit besluit beoordeelt de ACM de informatie die ProRail heeft aangeleverd ter voldoening aan 
de in het goedkeuringsbesluit van 22 augustus 2018 gestelde voorwaarden. Daarnaast verleent 
de ACM in dit besluit goedkeuring aan de door ProRail voorgestelde wijzigingen in de methode 
van toerekening. 
 

2. Op grond van artikel 63, eerste lid, van de Spoorwegwet (hierna: Sw) is ProRail B.V. (hierna: 
ProRail)1 verplicht om een methode vast te stellen waarmee zij kosten toerekent aan diensten 
uit het zogenoemde minimumtoegangspakket, zoals bedoeld in artikel 30, achtste lid, van 
Richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese spoorwegruimte (hierna: Richtlijn 
2012/34/EU). De methode van toerekening moet ter goedkeuring aan de Autoriteit Consument 
en Markt (hierna: de ACM) worden voorgelegd, voordat ProRail aan de hand daarvan tarieven 
mag vaststellen voor diensten uit het minimumtoegangspakket. 
 

3. Bij besluit van 22 augustus 2018,2 dat op 28 augustus 2018 bekend is gemaakt,3 heeft de ACM 
onder voorwaarden goedkeuring verleend aan de methode voor de toerekening van de kosten 
aan het aan spoorwegondernemingen aangeboden minimumtoegangspakket, die door ProRail 
op 30 maart 20184 aan de ACM is voorgelegd (hierna: het goedkeuringsbesluit). Deze 
goedkeuring geldt voor een periode van drie dienstregelingsjaren, durende van 15 december 
2019 tot en met 11 december 2022. 

                                                        
1 ProRail B.V. is de beheerder als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Spoorwegwet. 
2 Kenmerk: ACM/UIT/498646. 
3 Stc. 2018/48679. 
4 Kenmerk: ACM/IN/414731. 
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4. Op grond van de door de ACM gestelde voorwaarden diende ProRail binnen zes weken na 

inwerkingtreding van het goedkeuringsbesluit de informatie aan te leveren, beschreven in 
randnummer 218 van dat besluit. 
 

5. Op 7 september 2018 heeft ProRail ter opvolging van de voorwaarden aan de ACM een 
berekening toegezonden van de tarieven voor de dienstregelingsjaren 2020-2022.5 Bij brief van 
24 september 2018 heeft de ACM aan ProRail medegedeeld dat met deze tariefberekening nog 
niet wordt voldaan aan de voorwaarden onder c, e en f van randnummer 218 van het 
goedkeuringsbesluit.6 
 

6. Bij brief van 9 oktober 2018 heeft ProRail ter nakoming van de voorwaarden enkele 
aanvullende stukken toegezonden aan de ACM.7 Bij brief van 11 oktober 2018 heeft de ACM 
aan ProRail medegedeeld dat de informatie die ProRail per brief van 9 oktober 2018 aan de 
ACM heeft verzonden, niet voldoet aan onderdeel c van de voorwaarden. Bij deze brief heeft de 
ACM zes weken uitstel verleend aan ProRail om de ontbrekende informatie te overleggen.8 
 

7. Bij brief van 20 november 2018 heeft ProRail aan de ACM een nadere onderbouwing 
toegezonden van onderdeel c van de voorwaarden. Bij deze brief heeft ProRail ook een 
gewijzigde versie van de methode van toerekening toegezonden, en heeft zij de ACM verzocht 
haar goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde wijzigingen in de methode.9 
 

8. Bij brief van 30 november 2018 heeft de ACM enkele vervolgvragen gesteld naar aanleiding 
van de door ProRail aangeleverde documenten.10 Bij brief van eveneens 30 november 2018 
heeft ProRail hierop gereageerd.11 
 

9. Artikel 63, tweede lid, van de Sw is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is 
van toepassing op de voorbereiding van besluiten tot goedkeuring van de methode van 
toerekening van ProRail door de ACM. Bij de voorbereiding van het onderhavige besluit heeft 
de ACM afgezien van het volgen van de in die afdeling beschreven uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure, omdat deze procedure al is gevolgd bij de voorbereiding van het 
(oorspronkelijke) goedkeuringsbesluit. De ACM is van oordeel dat door de beperkte reikwijdte 
van de door ProRail voorgestelde wijzigingen het opnieuw volgen van deze procedure geen 
redelijk doel zal dienen. Voor zover de wijzigingen van invloed zijn op de hoogte van de uit de 
methode voortvloeiende vergoedingen voor het minimum toegangspakket, zijn die wijzigingen 

                                                        
5 Kenmerk: ACM/IN/420994. 
6 Kenmerk: ACM/UIT/499700. 
7 Kenmerk: ACM/IN/421964. 
8 Kenmerk: ACM/UIT/500441. 
9 Kenmerk: ACM/IN/423717. 
10 Kenmerk: ACM/UIT/502960. 
11 Kenmerk: ACM/IN/424448. 
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daarbij in het voordeel van de spoorwegondernemingen. 

2 Juridisch kader 

10. Voor het relevante juridisch kader en de invulling daarvan door de ACM, verwijst de ACM 
kortheidshalve naar de randnummers 14 tot en met 43 en Bijlage 1 van het 
goedkeuringsbesluit. Deze onderdelen van het goedkeuringsbesluit worden hier als herhaald en 
ingelast beschouwd. 

3 Beoordeling ACM 

3.1 Inleiding 

11. In paragraaf 3.2 beoordeelt de ACM de informatie die door ProRail is aangeleverd om te 
voldoen aan de voorwaarden gesteld in randnummer 218 van het goedkeuringsbesluit. In 
paragraaf 3.3 beoordeelt de ACM de door ProRail voorgestelde wijzigingen in de methode van 
toerekening. 

3.2 Opvolging van de voorwaarden 

12. In randnummer 218 van het goedkeuringsbesluit heeft de ACM aan ProRail opgedragen de 
volgende informatie aan te leveren: 
 

a) de totale begrote kosten12 in elk van de jaren waarvoor ProRail op basis van de methode 
van toerekening de vergoeding voor de diensten uit het minimumtoegangspakket bepaalt; 

b) de begrote kosten13 van de kostenposten beheer (functiehandhaving), klein onderhoud 
(functiehandhaving), groot onderhoud (functiehandhaving), lonen en overige 
bedrijfslasten, financiële baten en lasten, en kosten functiewijzigingen zoals weergegeven 
in de linker kolom van de tabel in Bijlage 2 bij het goedkeuringsbesluit, alsmede het totaal 
van de afschrijvingskosten voor bovenbouwvernieuwing en vervanging van rijdraden; 

c) de kosteneliminaties, gespecificeerd volgens de indeling in de rechter kolom van de tabel 
in Bijlage 2 bij het goedkeuringsbesluit. Dit betreft de kosteneliminaties nummer 1 tot en 
met 22; 

d) de kostenafsplitsingen van ieder van de drie kostenposten en -soorten in de rechter 
kolom van het schema uit Tabel 1 van het goedkeuringsbesluit; 

e) de grondslagen voor de bepaling van de te elimineren/af te splitsen kosten en/of voor de 
kostenallocatiesleutels; 

f) per genoemde grondslag een motivering waarom dit de juiste grondslag is. 
 

13. De ACM verwijst voor de inhoud van de in randnummer 12 genoemde bijlage en tabel naar de 
tekst van het goedkeuringsbesluit. 

                                                        
12 Het totale bedrag in euro’s.  
13 Het totale bedrag in euro’s. 
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3.2.1 Voorwaarde a) 
14. De ACM heeft ProRail de voorwaarde opgelegd om de totale begrote kosten inzichtelijk te 

maken van elk van de jaren waarvoor ProRail op basis van de methode van toerekening de 
vergoeding voor de diensten uit het minimumtoegangspakket bepaalt. Dit betreft de 
dienstregelingsjaren 2020-2022. 

Invulling voorwaarde door ProRail 
15. De totale begrote kosten voor de jaren 2020-2022 zijn weergegeven in figuur 4 in onderdeel 2.3 

van de beschrijving van de tariefberekening VMT 2020-2022.14. 

Beoordeling ACM 
16. Naar het oordeel van de ACM heeft ProRail de totale begrote kosten inzichtelijk gemaakt en 

heeft zij hiermee voldaan aan voorwaarde a) van het goedkeuringsbesluit. 

3.2.2 Voorwaarde b) 
17. De ACM heeft ProRail de voorwaarde opgelegd om de begrote kosten inzichtelijk te maken van 

de kostenposten beheer (functiehandhaving), klein onderhoud (functiehandhaving), groot 
onderhoud (functiehandhaving), lonen en overige bedrijfslasten, financiële baten en lasten, en 
kosten functiewijzigingen zoals weergegeven in de linker kolom van de tabel in Bijlage 2 bij het 
goedkeuringsbesluit, alsmede het totaal van de afschrijvingskosten voor 
bovenbouwvernieuwing en vervanging van rijdraden. 

Invulling voorwaarde door ProRail 
18. De begrote kosten voor de kostenposten beheer (functiehandhaving), klein onderhoud 

(functiehandhaving), groot onderhoud (functiehandhaving), lonen en overige bedrijfslasten, 
financiële baten en lasten, en kosten functiewijzigingen zijn weergegeven in Figuur 4 in 
onderdeel 2.3 van de beschrijving van de tariefberekening VMT 2020-2022.15. 
 

19. Het totaal van de afschrijvingskosten voor bovenbouwvernieuwing en vervanging van rijdraden 
is weergegeven in figuur 16 en figuur 17 van de beschrijving van de tariefberekening VMT 
2020-2022.16 

Beoordeling ACM 
20. Naar het oordeel van de ACM heeft ProRail de (begrote) kosten genoemd in voorwaarde b van 

het goedkeuringsbesluit inzichtelijk gemaakt, en heeft zij hiermee voldaan aan deze 
voorwaarde. 

3.2.3 Voorwaarde c) 
21. De ACM heeft ProRail opgedragen de kosteneliminaties inzichtelijk te maken, gespecificeerd 

volgens de indeling in de rechter kolom van de tabel in Bijlage 2 bij het goedkeuringsbesluit. Dit 

                                                        
14 Kenmerk: ACM/IN/423717. 
15 Kenmerk: ACM/IN/423717. 
16 Kenmerk: ACM/IN/423717. 
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betreft de kosteneliminaties nummer 1 tot en met 22 in de betreffende tabel. 

Invulling voorwaarde door ProRail 
22. In bijlage 1 van de brief van 20 november 201817 geeft ProRail aan welke kosten zij afsplitst, 

zoals gespecificeerd volgens de indeling in de rechter kolom van de tabel in Bijlage 2 van het 
goedkeuringsbesluit. ProRail geeft in deze bijlage 1 aan welke kosten zij afsplitst op grond van 
artikel 4 en artikel 5, vierde lid, van Uitvoeringsverordening 2015/909. 

Beoordeling ACM 
23. Naar het oordeel van de ACM heeft ProRail de kosteneliminaties genoemd in voorwaarde c) 

van het goedkeuringsbesluit inzichtelijk gemaakt, en heeft zij hiermee voldaan aan de 
voorwaarde. 
 

24. Bij de beoordeling van de door ProRail aangeleverde informatie is gebleken dat zij een deel van 
de kosteneliminaties niet uitvoert onder Stap 1 van de methode van toerekening, maar onder 
Stap 3. Om dit inzichtelijk te maken, stelt ProRail een aantal wijzigingen voor in de methode van 
toerekening. De ACM beoordeelt deze wijzigingen in paragraaf 3.3 van dit besluit.  

3.2.4 Voorwaarde d) 
25. De ACM heeft ProRail de voorwaarde opgelegd om de kostenafsplitsingen voor de dienst 

Tractie-energievoorziening onder stap 2 van de methode van toerekening inzichtelijk te maken. 
Dit betreft de drie specifieke kostenposten en -soorten in de rechter kolom van het schema uit 
Tabel 1 van het goedkeuringsbesluit. 

Invulling voorwaarde door ProRail 
26. De figuren 6 en 19 van de beschrijving van de tariefberekening VMT 2020-202218 geven de 

kostenafsplitsingen weer van ieder van de drie kostenposten en -soorten die onder stap twee 
van de methode van toerekening worden afgesplitst voor de dienst Tractie-energievoorziening. 

Beoordeling ACM 
27. Naar het oordeel van de ACM heeft ProRail de drie kostenafsplitsingen genoemd in voorwaarde 

d) van het goedkeuringsbesluit inzichtelijk gemaakt, en heeft zij hiermee voldaan aan deze 
voorwaarde. 
 

28. ProRail stelt een aantal wijzigingen voor in de methode van toerekening die van invloed zijn op 
de kostenafsplitsingen voor de dienst Tractie-energievoorziening. De ACM beoordeelt deze 
wijzigingen in paragraaf 3.3 van dit besluit. 

3.2.5 Voorwaarde e) en voorwaarde f) 
29. De ACM heeft ProRail voorwaarden opgelegd om de grondslagen voor de bepaling van de te 

elimineren/af te splitsen kosten en/of voor de kostenallocatiesleutels transparant te maken en 
per genoemde grondslag te motiveren waarom dit de juiste grondslag is. 

                                                        
17 Kenmerk: ACM/IN/423717. 
18 Kenmerk: ACM/IN/423717. 
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Invulling voorwaarde door ProRail 
30. De beschrijving van de tariefberekening VMT 2020-202219 en bijlage B van deze beschrijving in 

het bijzonder geeft een overzicht van de grondslagen en motivering voor de kosteneliminaties 
en allocatiesleutels. 

Beoordeling ACM 
31. Naar het oordeel van de ACM heeft ProRail de grondslagen en motivering van de 

kostenafsplitsingen en allocatiesleutels zoals genoemd in voorwaarden e) en f)van het 
goedkeuringsbesluit inzichtelijk gemaakt, en heeft zij hiermee voldaan aan deze voorwaarden. 

3.3 Verzoek goedkeuring wijziging methode van toerekening 

3.3.1 Inleiding 

32. ProRail heeft aan de ACM een gewijzigde versie van de methode van toerekening voorgelegd, 
waarin een aantal wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van de op 22 augustus 2018 
goedgekeurde methode. Deze wijzigingen zijn in twee categorieën te verdelen. 
 

33. Ten eerste heeft ProRail naar aanleiding van de door de ACM gestelde voorwaarden een 
nadere toelichting opgenomen op de wijze waarop de kosten die niet doorbelast mogen worden 
in het minimumtoegangspakket worden afgesplitst. Daarbij kwam ProRail tot de conclusie dat 
de beschrijving van de methode van toerekening niet geheel correct was. Een deel van de 
kosten werd niet in Stap 1, maar in Stap 3 van de methode van toerekening geëlimineerd. 
  

34. Ten tweede is ProRail bij het uitwerken van deze nadere toelichting tot de conclusie gekomen 
dat zij bij de berekening van de variabiliteit in het Bedrijfsmodel Onderhoud ten onrechte de 
kostenpost gerealiseerde energiekosten niet had meegenomen in de kosten voor “Beheer”.20 
Het meenemen van deze kosten in de variabiliteitsberekening leidt tot een wijziging in het 
geaggregeerde variabiliteitspercentage van “Beheer, kleinschalig en grootschalig onderhoud”, 
en heeft daarmee gevolgen voor (de hoogte van) de uit de methode voortvloeiende 
vergoedingen.  
 

35. Hierna geeft de ACM een nadere beschrijving van deze wijzigingen, gevolgd door een 
beoordeling. 

3.3.2 Nadere toelichting kosteneliminaties 
36. ProRail heeft in de gewijzigde methode een nadere toelichting opgenomen van de 

kosteneliminaties bedoeld in voorwaarde c) van het goedkeuringsbesluit. Uit deze toelichting 
bleek dat de beschrijving van de methode niet overeenstemde met de daadwerkelijke methode 
zoals door ProRail gebruikt voor de tariefberekening 2020-2022. Dit betreft de volgende 
wijzigingen: 
 

                                                        
19 Kenmerk: ACM/IN/423717. 
20 Dit betreft de ontvangen facturen voor nutskosten in 2015 van € 6 miljoen euro. 
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 Bij Stap 1 van de methode is ten aanzien van een aantal kosteneliminaties verduidelijkt 
om welke reden zij worden geëlimineerd, en is op groter detailniveau beschreven welke 
kosten hierbij worden geëlimineerd. Daarnaast maakt ProRail duidelijk dat enkele te 
elimineren kosten niet bij Stap 1 van de methode worden geëlimineerd, maar bij Stap 3. 

 Bij Stap 3 van de methode is toegevoegd dat de hiervoor bedoelde kosten die nog niet 
zijn geëlimineerd in Stap 1 van de methode, in Stap 3 van de methode worden 
geëlimineerd door daarmee rekening te houden bij het bepalen van de 
variabiliteitspercentages. Voor een nadere toelichting hierop verwijst ProRail naar Bijlage 
E bij de methode van toerekening (het Bedrijfsmodel). 

 In Bijlage E bij de methode van toerekening heeft ProRail in onderdeel E.1 (het 
Bedrijfsmodel Onderhoud) de toelichting van de variabiliteit van de zestien deelsystemen 
van het Bedrijfsmodel Onderhoud aangevuld, door daarin een nadere toelichting op te 
nemen van de wijze waarop bij het vaststellen van de variabiliteit rekening is gehouden 
met de hiervoor bedoelde te elimineren kosten. Uit deze toelichting blijkt dat de 
betreffende kosten worden geëlimineerd door de kosten, voor zover deze worden 
gemaakt, als vaste kosten mee te wegen bij de vaststelling van het 
variabiliteitspercentage.  

Beoordeling ACM 
37. De ACM stelt vast dat ProRail met de door haar aangebrachte wijzigingen in de methode 

transparant maakt hoe zij tot eliminatie komt van de in voorwaarde c) van het 
goedkeuringsbesluit bedoelde kosten. Daarmee vergroot ProRail het inzicht in de wijze waarop 
zij met deze kosten rekening heeft gehouden bij het toerekenen van kosten aan de kostenbasis, 
zoals is bedoeld in artikel 4 van het Implementatiebesluit.  
 

38. Naar het oordeel van de ACM mag ProRail vanuit het oogpunt van proportionaliteit een deel 
van de kosten elimineren door daarmee rekening te houden bij het vaststellen van de 
variabiliteitspercentages in Stap 3 van de methode. Deze wijze van eliminatie sluit aan bij de 
wijze van administratie van de onderhoudskosten zoals is beschreven in het Bedrijfsmodel 
Onderhoud, en resulteert alsnog in de vereiste (volledige) eliminatie van de betreffende kosten. 
 

39. Gelet op het voorgaande verleent de ACM goedkeuring aan de door ProRail voorgestelde 
wijzigingen in de onderbouwing van de kosteneliminaties in de methode van toerekening. 

3.3.3 Aanpassing variabiliteitspercentage 
40. Ook verzoekt ProRail de ACM goedkeuring te verlenen aan een wijziging van de gerealiseerde 

kosten uit 2015 voor de zestien deelsystemen van het Bedrijfsmodel Onderhoud, weergegeven 
in figuur 11 van Bijlage E bij de methode van toerekening. Als gevolg hiervan wijzigt tevens één 
van de variabiliteitspercentages in de methode van toerekening. Dit betreft de geaggregeerde 
variabiliteit van de kosten voor “beheer, kleinschalig onderhoud en grootschalig onderhoud”.  

 
41. ProRail heeft geconstateerd dat zij bij het vaststellen van de kosten in figuur 11 van Bijlage E 

ten onrechte de kostenpost gerealiseerde energiekosten uit de categorie “Beheer” niet had 
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meegenomen. Het bedrag ter grootte van ruim € 6 miljoen zijn kosten voor de inkoop van gas, 
water en elektriciteit ten behoeve van infra-gerelateerde voorzieningen. Deze kostenpost betreft 
voornamelijk vaste kosten. ProRail geeft aan: “Bij nader onderzoek naar aanleiding van eerdere 
vragen van de ACM is aan het licht gekomen dat ten onrechte is aangenomen dat deze 
energiekosten betrekking hadden op de energie die wordt gebruikt ten behoeve van stations. 
ProRail had deze kostenpost moeten toerekenen aan de 16 deelsystemen van het 
bedrijfsmodel onderhoud volgens de allocatiesleutel van de beheerkosten (zoals ook is 
beschreven in de methode voor toerekening op pagina 66)”.21  
 

42. Door de toerekening van deze aanvullende kosten aan de 16 deelsystemen van het 
Bedrijfsmodel Onderhoud verandert het geaggregeerde gewogen gemiddelde 
variabiliteitspercentage voor “beheer, kleinschalig onderhoud en grootschalig onderhoud”. 
ProRail geeft aan dat de variabiliteiten van de onderliggende deelsystemen niet wijzigen.22  
 

43. De € 6 miljoen aan energiekosten worden toegerekend aan de verschillende systemen in het 
Bedrijfsmodel Onderhoud op basis van de allocatiesleutel zoals beschreven op pagina 66 van 
de methode van toerekening. Dit heeft tot gevolg dat de verhouding tussen de deelsystemen 
verandert. Het aandeel van de systemen met de hoogste variabiliteit in de totale kosten wordt 
kleiner en het aandeel van de systemen met een lage variabiliteit of een variabiliteit van 0% in 
de totale kosten wordt groter. Dientengevolge daalt de geaggregeerde variabiliteit van 31,7% 
naar 31,6%.23 
 

44. De toepassing van dit gewijzigde geaggregeerde variabiliteitspercentage in de tariefberekening 
leidt er volgens ProRail toe dat de kosten voor het minimumtoegangspakket voor elk van de 
dienstregelingsjaren 2020-2022 met € 0,6 miljoen dalen.24 25 
 
Beoordeling ACM 

45. De ACM overweegt dat de door ProRail voorgestelde wijziging in de bepaling van het 
variabiliteitspercentage voor “beheer, kleinschalig onderhoud en grootschalig onderhoud” leidt 
tot een betere benadering van de directe kosten. Daarmee sluit de methode nauwkeuriger aan 
op het in artikel 4 onder b van het Implementatiebesluit gestelde vereiste, dat de kosten die 
voor een deel rechtstreeks voortvloeien uit de exploitatie van de treindienst, naar rato moeten 
worden toegerekend aan de kostenbasis. 
 

46. Gelet op het voorgaande verleent de ACM goedkeuring aan de door ProRail voorgestelde 
wijzigingen in de bepaling van het variabiliteitspercentage voor “beheer, kleinschalig onderhoud 

                                                        
21 Kenmerk: ACM/IN/424448. 
22 Het betreft de deelsystemen zoals weergegeven in tabel 6 van de methode van toerekening. 
23 Kenmerk: ACM/IN/424448. 
24 De kostenbasis van het minimumtoegangspakket voor de dienst treinpad daalt met €0,9 miljoen, de kostenbasis van 

het minimumtoegangspakket voor de dienst tractie-energievoorziening stijgt met €0,3 miljoen. 
25 Kenmerk: ACM/IN/423717. 
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en grootschalig onderhoud”. Daarbij houdt de ACM ook rekening met de omstandigheid dat de 
voorgestelde wijzigingen ten bate zijn van de spoorwegondernemingen, nu deze wijzigingen in 
de methode voor hen in lagere vergoedingen voor het minimum toegangspakket zal resulteren. 

4 Besluit 

47. De ACM stelt vast dat ProRail heeft voldaan aan de voorwaarden gesteld in het besluit methode 
van toerekening vergoeding minimumtoegangspakket ProRail van 22 augustus 2018. 
 

48. De ACM verleent goedkeuring aan de door ProRail voorgestelde wijzigingen in de methode 
voor de toerekening van de kosten aan het aan spoorwegondernemingen aangeboden 
minimumtoegangspakket als bedoeld in artikel 63, eerste lid, van de Spoorwegwet, die door 
ProRail op 30 maart 2018 aan de ACM is voorgelegd. 
 

49. Dit besluit treedt in werking, daags na bekendmaking daarvan in de Staatscourant. 
 
 
 
 
Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze: 
 
 
w.g. 
 
 
dr. F.J.H. Don 
bestuurslid 
 
 
 
 
 
Beroep 
Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag 
waarop dit besluit is bekendgemaakt beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven 
te Den Haag. Het postadres is: College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA 's-
Gravenhage. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van 
de indiener, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht 
bevatten. Voorts moet het beroepschrift de gronden van het beroep bevatten en dient een afschrift van 
het bestreden besluit te worden meegezonden. Voor het instellen van beroep is griffierecht 
verschuldigd. Informatie hierover kan worden ingewonnen bij de griffie van het College, telefonisch 
bereikbaar op 088 – 362 3910. 
 


