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Samenvatting 
 

In dit besluit stelt de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) vast dat ProRail B.V. (hierna: 
ProRail) in de periode van 8 december 2018 tot en met 28 mei 2019 in de Netverklaring 2020 geen 
informatie heeft opgenomen over het tarief voor het gebruik van het heuvelsysteem Kijfhoek. Deze 
gedraging is in strijd met artikel 58, tweede en derde lid, van de Spoorwegwet (hierna: de Sw). De 
ACM legt ProRail hiervoor een boete op van € 25.000. Daarbij neemt de ACM in aanmerking dat het 
ontbreken van informatie in de netverklaring als bedoeld in artikel 58, tweede lid, Sw als zodanig is 
aan te merken als een ernstige overtreding. Daar staat in dit geval echter tegenover dat er een 
aantal mitigerende omstandigheden zijn die een boete aan de onderkant van de bandbreedte van 
de betreffende boetecategorie passend maken. De belangrijkste daarvan is de netverklaring één 
tarief niet bevat maar voor het overige compleet is. 
 

1. Inleidend 
 
1. Aan ProRail is op grond van artikel 16, eerste lid, van de Sw een concessie verleend voor het 

beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur.1 Daarmee is ProRail de beheerder van deze 
hoofdspoorweginfrastructuur als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Sw. Dit betekent dat zij onder 
meer verantwoordelijk is voor het verlenen van toegang tot het zogenoemde 
minimumtoegangspakket als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Sw in samenhang met Bijlage II, 
punt 1, bij Richtlijn 2012/34/EU (hierna: de Richtlijn). Deze toegang dient niet-discriminerend en 
tegen kostengeoriënteerde tarieven te geschieden.2 
 

2. Op grond van artikel 58 Sw dient ProRail jaarlijks een netverklaring te publiceren. Hierin dient zij 
informatie te geven over de aard van de hoofdspoorweginfrastructuur en de voorwaarden en 
tarieven die zij hanteert voor het gebruik daarvan. Tevens dient zij informatie te verstrekken over de 
toegang tot en de tarieven voor de dienstvoorzieningen die zij exploiteert.3 Op grond van artikel 3, 
onderdeel 11, van de Richtlijn wordt met een dienstvoorziening een installatie bedoeld, inclusief 
terrein, gebouw of uitrusting, die in haar geheel of gedeeltelijk speciaal is ingericht voor het 
verrichten van één of meer diensten als bedoeld in Bijlage II, punt 2 tot en met 4 van diezelfde 
richtlijn. 

 
1 Beheerconcessie 2015-2025, besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 15 december 2004, bijlage 
bij de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 15 december 2014 met kenmerk IENM/BSK-
2014/249869. 
2 Zoals volgt uit artikel 16, eerste lid, van de Sw in samenhang met artikel 27, eerste lid, van de Sw en artikel 62, eerste lid, 
van de Sw. Zie ook Bijlage IV van Richtlijn 2012/34/EU. 
3 Artikel 67, eerste lid, van de Sw in samenhang met artikel 13 van het Besluit Implementatie Richtlijn 2012/34/EU tot 
instelling van één Europese spoorwegruimte (Stb. 2015, 461) en Bijlage II, punt 2 van Richtlijn 2012/34/EU. 

http://www.acm.nl/
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3. Hiermee worden aan het spoor gelegen voorzieningen bedoeld, zoals rangeeremplacementen en 

passagiersstations. Hier worden diensten verleend die spoorwegondernemingen in staat stellen om 
de door hen voorgenomen vervoersdienst via het spoor tot stand te brengen. Uit artikel 58, tweede 
lid, aanhef en onderdeel a, van de Sw in samenhang met Bijlage IV, punt 6, van de Richtlijn volgt 
dat de jaarlijks gepubliceerde netverklaring een afdeling met informatie over toegang tot en de 
tarieven voor de in Bijlage II bedoelde – zoals hiervoor beschreven – voorzieningen dient te 
bevatten. Eén van die voorzieningen is het rangeerterrein Kijfhoek. 

 
4. ProRail heeft haar netverklaring voor het jaar 2020 op 7 december 2018 gepubliceerd. De ACM 

constateert echter dat een tarief voor de dienstvoorziening “heuvelen” op rangeerterrein Kijfhoek 
hierin ontbreekt. In dit besluit zal de ACM toelichten waarom dit volgens haar een overtreding door 
ProRail van artikel 58, tweede en derde lid, Sw oplevert. Tevens zal worden uiteengezet waarom zij 
het gerechtvaardigd acht om ProRail hiervoor een boete op te leggen van € 25.000. 

 
5. In het navolgende hoofdstuk wordt eerst kort het verloop van de procedure geschetst. Vervolgens 

zal achtereenvolgens worden stilgestaan bij de feiten, de juridische beoordeling hiervan en de 
overtreder. Tot slot zal worden toegelicht welke sanctie hieraan dient te worden verbonden.  

 
2. Verloop van de procedure 
 
6. Op 7 december 2018 heeft ProRail haar Netverklaring 2020 bekend gemaakt.4 Deze publicatie heeft 

de ACM het redelijk vermoeden gegeven dat ProRail in strijd heeft gehandeld met artikel 58 van de 
Sw. Daarom heeft de ACM op grond van artikel 70, tweede lid, van de Sw een onderzoek ingesteld 
naar de naleving van artikel 58 van de Sw door ProRail. 
 

7. Op 17 januari 2019 heeft DB Cargo Nederland N.V. (hierna: DB Cargo) bij de ACM een klacht 
ingediend op grond van artikel 71 van de Sw.5 Hierin heeft zij onder meer aan de orde gesteld dat in 
de Netverklaring 2020 geen tarief is gepubliceerd voor de rangeerheuvel Kijfhoek, terwijl ProRail 
verplicht zou zijn dit tarief te publiceren. Nadat de ACM DB Cargo had geïnformeerd dat zij op dit 
punt al ambtshalve onderzoek verrichtte, heeft DB Cargo haar klacht in zoverre ingetrokken.6 

 
8. Het onderzoek heeft geresulteerd in een onderzoeksrapport (hierna: het rapport) dat op  

12 juni 2019 is ondertekend door de directeur van de Directie Telecom, Vervoer en Post van de 
ACM en op dezelfde dag aan ProRail is toegezonden.7 

 
9. Bij brief van 26 juni 2019 is ProRail op de hoogte gesteld van de verdere procedure en zijn haar de 

op de zaak betrekking hebbende stukken toegezonden.8 Daarbij heeft de ACM ProRail in de 
gelegenheid gesteld om zowel schriftelijk als mondeling haar zienswijze op het rapport naar voren te 
brengen. 

 

 
4 Dossierstuk 4, kenmerk ACM/IN/429813. 
5 Dossierstuk 5, kenmerk ACM/IN/426830.  
6 Dossierstuk 6, kenmerk ACM/IN/429731. 
7 Dossierstuk 14, kenmerk ACM/UIT/513602. 
8 Brief van 26 juni 2019 met kenmerk ACM/UIT/514298. 
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10. Bij brief van 4 juli 2019 heeft ProRail aan de ACM medegedeeld dat zij afziet van het geven van een 
mondelinge zienswijze.9 Wel heeft zij bij brief van 16 juli 2019 een schriftelijke zienswijze 
ingediend.10 

 
11. Bij brief van 1 augustus 2019 heeft ProRail gegevens verstrekt over haar netto-omzet in het 

boekjaar 2018.11  
 
3. Het rapport 
 
12. In het rapport wordt geconstateerd dat de Netverklaring 2020 zoals deze op 7 december 2018 is 

gepubliceerd geen informatie bevatte over het tarief van het gebruik van het heuvelsysteem te 
Kijfhoek. Dit terwijl ProRail op grond van artikel 58, tweede en derde lid, van de Sw verplicht was 
om deze informatie te publiceren. 

 
13. In het rapport wordt dan ook geconcludeerd dat doordat deze netverklaring onvolledig was op dit 

punt, ProRail van 9 december 2018 tot en met 28 mei 2019 in strijd heeft gehandeld met artikel 58, 
tweede en derde lid, van de Sw. 
  

4. Betrokken rechtspersoon 
 
14. ProRail is opgericht op 31 mei 1995 en is statutair gevestigd te Utrecht. Enig aandeelhouder van 

ProRail is sedert 29 december 2012 Railinfratrust B.V., eveneens gevestigd te Utrecht.12  
 
15. ProRail is de beheerder van de hoofdspoorweginfrastructuur als bedoeld in artikel 1, eerste lid van 

de Sw. Aan ProRail is op grond van artikel 16, eerste lid, van de Sw een concessie verleend voor 
het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur voor de periode 2015 tot en met 2025, de 
zogenoemde Beheerconcessie 2015-2015. 

 
 
5. Feiten en omstandigheden 
 
16. Op grond van het rapport, het dossier en de zienswijze van ProRail stelt de ACM de volgende feiten 

en omstandigheden vast. 
 

Rangeerterrein en heuvelsysteem Kijfhoek 
 

17. ProRail beheert het rangeerterrein Kijfhoek, inclusief de rangeerheuvel die hiervan onderdeel is. 
Deze rangeerheuvel wordt gebruikt voor het naar bestemming sorteren van goederenwagens die op 
het emplacement arriveren. Deze handeling wordt ook wel “heuvelen” genoemd. 

 
18. Om dit sorteerproces te kunnen faciliteren is de rangeerheuvel uitgerust met een heuvelsysteem. Dit 

bestaat uit onder andere 43 parallel gelegen sporen die zijn voorzien van computergestuurde 
wissels en railremmen. Deze wissels en railremmen worden gebruikt om wagens die over de heuvel 

 
9 Brief van 4 juli 2019 met kenmerk ACM/IN/435311. 
10 Schriftelijke zienswijze ProRail van 16 juli 2019 met kenmerk ACM/IN/435830.  
11 Kenmerk ACM/IN/436831. 
12 Dossierstuk 10, kenmerk ACM/IN/430814. 
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worden geduwd op een gecontroleerde wijze door te kunnen geleiden naar het juiste 
bestemmingsspoor. 

 
19. DB Cargo is vooralsnog de enige spoorwegonderneming die gebruik heeft gemaakt van het 

heuvelsysteem op het rangeerterrein van Kijfhoek. Andere partijen maken wel gebruik van de 
heuvelverdeelsporen op Kijfhoek, maar zij maken daarbij echter (nog) geen gebruik van het 
heuvelsysteem. Eén van deze partijen heeft inmiddels wel te kennen gegeven in de toekomst 
eventueel ook gebruik te willen maken van het heuvelsysteem zelf.13 

 
20. Tot en met het dienstregelingjaar 2019 geldt voor het gebruik van het heuvelsysteem nog geen 

separaat tarief. Spoorwegondernemingen die van het heuvelsysteem op Kijfhoek gebruik willen 
maken betalen een tarief voor het gebruik van de betreffende (heuvelverdeel-)sporen. Voor het 
gebruik van deze sporen wordt een algemeen tarief in rekening gebracht zoals dat voor de dienst 
“opstellen” is opgenomen in de Netverklaring 2018.14 Bij het vaststellen van deze tarieven wordt een 
methode gehanteerd die is gebaseerd op het tariefbeleid van Keyrail, de voormalige 
infrastructuurbeheerder van de Betuweroute.15 

 
Tariefpublicatie Kijfhoek dienstregelingjaar 2020 

 
21. ProRail heeft op 7 december 2018 haar Netverklaring 2020 gepubliceerd. Paragraaf 5.3 van deze 

netverklaring geeft een beschrijving van de dienstvoorzieningen waartoe ProRail op grond van 
Bijlage II, punt 2, van de Richtlijn toegang dient te verlenen. Op pagina 70 wordt over 
rangeeremplacementen het navolgende vermeld (citaat): 
 

“5.3.1.3 Rangeeremplacementen  
Op een groot aantal emplacementen kunnen spoorwegondernemingen rangeren, 
gebruikmakend van vlak gelegen spoorinfrastructuur (rails, wissels, wisselbediening). De voor 
rangeren bedoelde sporen kunnen zijn uitgerust met door ProRail beheerde looppaden en 
verlichting, zoals nader beschreven in paragraaf 3.6.4. De rangeeremplacementen kunnen in 
een voorkomend geval ook gebruikt worden voor opstellen.  

 
Uitsluitend het rangeeremplacement Kijfhoek is voorzien van een rangeerheuvel, railremmen en 
een heuvelproces-besturingssysteem. Het heuvelen op de rangeerheuvel te Kijfhoek is 
uitsluitend mogelijk met locomotieven die zijn uitgerust met apparatuur voor communicatie en 
beïnvloeding door dit systeem.”16 

 
22. Hoofdstuk 6 van de Netverklaring 2020 beschrijft de gebruiksvergoeding die ProRail bij de 

spoorwegondernemingen in rekening brengt voor afgenomen diensten. Dit is een verzamelbegrip 
voor uiteenlopende vergoedingen die ProRail in rekening brengt in verband met het verwerven van 
capaciteitsrechten, de toegang tot en het gebruik van de door ProRail beheerde 
spoorweginfrastructuur en voorzieningen en de daarbij te leveren diensten. In (sub)paragraaf 
6.3.3.2 wordt over de dienstvoorziening “opstellen” het volgende opgemerkt (citaat): 

 
“6.3.2.2 Opstellen  
Het tarief voor de reservering van capaciteit voor opstellen en rangeren bedraagt:  

 
13 Dossierstuk 8, kenmerk ACM/IN/430666, p. 1. 
14 Idem, p. 2. 
15 Ibidem, p. 2. 
16 Dossierstuk 4, kenmerk ACM/IN/429813, p. 70. 



Autoriteit Consument & Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/19/035954 / Documentnr. ACM/UIT/520835 
 
 

5/19

 
tabel 6.5 Tarief voor de reservering van capaciteit voor opstellen en rangeren  

 

 
Facturatie vindt plaats per minuut. Er is geen sprake van een vrijgestelde periode.  

 
De capaciteit van de gehele nuttige lengte van het betrokken spoor in meters wordt in rekening 
gebracht.  
 
(…) 

 
De vergoeding voor het gebruik van voorzieningen op rangeeremplacementen, zie paragraaf 
5.3.1.3, is inbegrepen in het tarief voor het gebruik van sporen voor opstellen.”17 

 
23. In paragraaf 6.6.2 van de Netverklaring 2020 bespreekt ProRail de verwachte wijzigingen. Zij 

verwijst daarbij onder meer naar de “Methode voor toerekening opstellen” die gelijktijdig met de 
nieuwe netverklaring op 7 december 2018 is gepubliceerd.18 De Netverklaring 2020 vermeldt over 
de dienst “opstellen” en het gebruik van de rangeerheuvel te Kijfhoek het navolgende (citaat, 
onderstreping door ACM): 
 

“6.6.2.1 Meerjarige vergoedingen en bandbreedte indicator  
De vergoedingen voor het minimumtoegangspakket zoals beschreven in paragraaf 6.3.1 en 
voor de diensten transfer en opstellen zoals beschreven in paragraaf 6.3.2.1 en 6.3.2.2 zijn 
berekend voor een periode van drie jaar. Dit betekent dat de vergoedingen voor deze diensten 
ook van toepassing zullen zijn voor de dienstregelingsjaren 2021 en 2022. Hetzelfde geldt voor 
de extra heffing zoals beschreven in paragraaf 6.3.5. Ten behoeve van de toepassing van de 
vergoedingen in deze jaren zullen de tarieven worden geïndexeerd naar het prijspeil van de 
betreffende dienstregelingsjaren. De wijze waarop deze tarieven worden geïndexeerd is in 
detail beschreven in de methoden voor toerekening die betrekking hebben op deze diensten. 
[81]  

 
(…) 

 
ProRail zal voor het gebruik van de rangeerheuvel Kijfhoek (paragraaf 5.3.1.3), inclusief onder 
andere de railremmen en het heuvelproces-besturingssysteem (eventueel additionele 
voorzieningen) een separaat tarief publiceren.”19 

 
24. Voor de wijze waarop de tarieven worden berekend verwijst ProRail in voetnoot 81 van de 

Netverklaring 2020 naar de ‘Methode voor toerekening opstellen’. 
 

25. In paragraaf 6.2 van de Netverklaring 2020, waar de heffingsregeling wordt omschreven, geeft 
ProRail een weergave voor de toerekening van de kosten en de tariefberekening voor zogenoemde 

 
17 Idem, p. 90. 
18 Dossierstuk 3, kenmerk ACM/IN/430810. 
19 Dossierstuk 4, kenmerk ACM/IN/429813, p. 96. Aan het einde van de eerste geciteerde alinea verwijst ProRail middels 
voetnoot 81 onder meer naar de eerder aangehaalde “Methode voor toerekening opstellen” van 7 december 2018. Deze is 
als dossierstuk 3 met kenmerk ACM/IN/430810 eveneens in het dossier opgenomen. 
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categorie 2-diensten. Deze omvatten mede de dienst “opstellen”. Voor de toerekening van de 
kosten en de berekening van de vergoedingen voor deze diensten verwijst ProRail hier eveneens 
naar de voornoemde ‘Methode voor toerekening opstellen’ die gelijktijdig met de netverklaring op de 
website is gepubliceerd.20 
 

26. De methode voor toerekening van de kosten voor de dienst opstellen – waarnaar in voornoemde 
passage wordt verwezen – vermeldt expliciet dat het gebruik van de rangeerheuvel te Kijfhoek geen 
deel uitmaakt van het tarief voor de dienst opstellen. Verschillende andere voorzieningen maken 
wel deel uit van dit tarief. Paragraaf 2.2 van deze publicatie vermeldt het volgende (citaat, 
onderstreping ACM): 

 
“2.2 Dienst opstellen  
Categorie 2 diensten hebben betrekking op de (toegang tot) bestaande dienstvoorzieningen en 
tot de diensten verleend in die voorzieningen. In bijlage II punt 2 sub b, c en d van de Richtlijn is 
dit met betrekking tot de dienst opstellen als volgt omschreven:  

 
“vrachtterminals”  
“rangeerstations en vormingsstations, met inbegrip van rangeervoorzieningen”  
“remisestations”  

 
Door ProRail wordt de dienst opstellen nader uitgewerkt als zijnde het gebruik van:  
• sporen, eventueel uitgerust met door ProRail beheerde looppaden, verlichting en 
voorzieningen voor materieelverzorging, voor het tijdelijk parkeren van treinen tussen twee 
ritten;  
• laad- en losplaatsen;  

 
 inclusief de aanwezige: 

• depotvoeding; 
• treinvoorverwarming; 
• vulhydranten; 
• servicepunten; 
• rembeproevingskasten; 
• geleiding voor in- en uitstapvoorzieningen; 
• servicepaden en -wegen; 

 
inclusief: 
• registratie positie en lading goederenwagens op emplacementen door middel van de 
applicatie W-LIS 

 
Deze dienst wordt aangeboden op spoorwegemplacementen en perronsporen.  

 
De rangeervoorzieningen op het emplacement Kijfhoek zijn niet inbegrepen in de dienst 
opstellen.” 

 
27. Uit de publicatie van 7 december 2018 volgt dat het tarief voor “opstellen” het gebruik van een groot 

aantal voorzieningen omvat, met uitzondering van de rangeervoorzieningen op het emplacement 
Kijfhoek. Ten tijde van de publicatie van de Netverklaring 202021 en de publicatie van de ‘Methode 

 
20 Dossierstuk 4, kenmerk ACM/IN/429813, p. 86. 
21 Dossierstuk 4, kenmerk ACM/IN/429813. 
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voor toerekening opstellen’22 had ProRail echter geen separaat tarief voor het gebruik van de 
rangeervoorzieningen op het emplacement Kijfhoek gepubliceerd. Op dat moment ontbrak dan ook 
een tarief voor het gebruik van de rangeerheuvel Kijfhoek, inclusief onder andere de railremmen en 
het heuvelproces-besturingssysteem en eventueel additionele voorzieningen. 
 

28. Nadat ProRail de Netverklaring 2020 had gepubliceerd, heeft DB Cargo op 17 januari 2019 een 
klacht ingediend bij de ACM op grond van artikel 71 van de Sw.23 Deze klacht zag onder meer op 
het tarief voor het gebruik van de rangeerheuvel te Kijfhoek. DB Cargo merkte op dat ProRail 
volgens haar in strijd handelt met artikel 58 van de Sw en artikel 27 en Bijlage IV, onderdeel 2, van 
de Richtlijn, omdat de Netverklaring volgens haar onvolledig is. Zij wees erop dat ProRail in 
paragraaf 6.6.2.1 heeft geschreven dat zij voor het gebruik van de rangeerheuvel Kijfhoek een 
separaat tarief zal publiceren, en dit tarief niet is opgenomen in de Netverklaring en er ook geen 
verwijzing naar een vindplaats elders is opgenomen.24 

 
29. Zoals in randnummer 7 van dit besluit vermeld, was de ACM op dat moment reeds ambtshalve 

gestart met een onderzoek naar het ontbreken van een tarief voor het gebruik van het 
rangeerterrein Kijfhoek. Met die wetenschap heeft DB Cargo haar klacht, voor zover deze zag op 
het heuveltarief, ingetrokken.25 

 
Onderzoek en publicatie heuveltarief door ProRail 

 
30. Op 15 maart 2019 heeft de ACM aan ProRail medegedeeld dat zij een onderzoek is gestart in 

verband met het redelijk vermoeden dat zij in strijd met de Spoorwegwet heeft gehandeld, omdat zij 
in de Netverklaring 2020 geen tarief voor het gebruik van de rangeerheuvel te Kijfhoek had 
gepubliceerd.26 In deze brief is aan ProRail de cautie gegeven en is tevens een informatieverzoek 
ex artikel 5:16 en/of 5:17 van de Awb gedaan. In de bijlage bij deze brief heeft de ACM een zevental 
onderzoeksvragen aan ProRail gesteld. 
  

31. ProRail heeft vervolgens op 1 april 2019 uitvoerig op dit informatieverzoek gereageerd.27 In reactie 
op de vijfde vraag van de ACM heeft ProRail erkend dat zij inderdaad geen tarief voor het 
heuvelsysteem te Kijfhoek in de Netverklaring heeft opgenomen. De oorzaak hiervan was erin 
gelegen dat zij nog geen inzage zou hebben in de verwachte (begrote) kosten voor de 
rangeerheuvel, omdat zij op dat moment nog geen duidelijkheid had over de toekomstige inrichting 
van het Rangeerterrein Kijfhoek. ProRail heeft hierover het volgende verklaard (citaat, onderstreping 
ACM): 

 
“Tarieven worden door ProRail vastgesteld op basis van begrote kosten. Daarbij is het van 
belang dat deze begrote kosten reëel zijn en aansluiten bi] werkelijke verwachtingen ten 
aanzien van de kosten. Het ontbreken van een tarief voor het gebruik van de rangeerheuvel in 
de Netverklaring 2020 is gelegen in het feit dat er ten tijde van het opstellen van de methode 
voor Opstellen 2018 intensief werd gedacht en gesproken over de toekomstige inrichting en de 
toekomstige verantwoordelijkheden op het rangeerterrein Kijfhoek in combinatie met de 
noodzaak van de vervanging van het heuvelsysteem. De verwachting was op dat moment dat 

 
22 Dossierstuk 3, kenmerk ACM/IN/430810. 
23 Dossierstuk 5, kenmerk ACM/IN/426830. 
24 Idem, p. 3. 
25 Dossierstuk 6, kenmerk ACM/IN/429731. 
26 Dossierstuk 7, kenmerk ACM/UIT/508892. 
27 Dossierstuk 8, kenmerk ACM/IN/430666. 
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op korte termijn duidelijkheid zou zijn over de toekomstige inrichting van Kijfhoek waaronder 
het aantal heuvelsporen en de vervanging van de heuvelvoorziening en dat er daarmee ook 
inzicht zou zijn in de toekomstige kosten voor ProRail. Deze (toekomstige) kosten zouden dan 
input zijn voor de op te stellen methode / tarieven. 
 
De onduidelijkheid over de inrichting van Kijfhoek en de vervanging van het heuvelsysteem 
duurde echter langer dan verwacht. Op het moment van het publiceren van de Netverklaring 
2020 kon er dan ook nog geen vergoeding op basis van reële begrote kosten worden berekend 
en gepubliceerd op basis van de toekomstige inrichting.”28 

 
32. Op dat moment was er volgens ProRail nog steeds onvoldoende inzicht in de toekomstige kosten. 

Wel was duidelijk dat de heuvelvoorzieningen zouden worden vervangen en dit proces enkele jaren 
later zou zijn afgerond. ProRail heeft in haar reactie het voornemen geuit om vooralsnog een 
vergoeding vast te stellen voor een periode van één jaar, gebaseerd op de huidige inrichting en de 
daarmee samenhangende begrote kosten. Tevens heeft ProRail aangegeven dat zij verwachtte 
voor 1 juni 2019 een aanvulling op de Netverklaring 2020 te publiceren waarin zij het tarief voor het 
gebruik van het heuvelsysteem zal publiceren.29 

 
33. Op 1 april 2019 heeft ProRail tevens een stakeholderbijeenkomst georganiseerd over de 

vergoeding voor het gebruik van de rangeerheuvel te Kijfhoek in het dienstregelingsjaar 2020.30 
Hierin heeft ProRail aangegeven voornemens te zijn voor het gebruik van de rangeerheuvel een 
tweetal tarieven in rekening te brengen: een tarief waarin de directe kosten voor het heuvelsysteem 
worden doorberekend (de dienst “heuvelen”) van € 0,11 per spoor per minuut, alsmede een tarief 
waarin de directe kosten voor het gebruik van de bijbehorende heuvelsporen worden doorberekend 
(de dienst “opstellen”) van €0,04 per spoor per minuut. Tevens heeft ProRail hierin aangegeven dat 
zij voor het dienstregelingjaar 2020 een ingroeiregeling zal toepassen ter hoogte van 50% van het 
heuveltarief.  

 
34. Uiteindelijk heeft ProRail op 17 april 2019 een aanvulling op de Netverklaring 2020 in consultatie 

gebracht en gelijktijdig toegezonden aan de ACM.31 Het tarief voor de dienst heuvelen is in dit 
voorstel gelijk aan het tarief zoals ProRail dit tijdens de stakeholdersbijeenkomst op 1 april heeft 
gepresenteerd. In aanvulling daarop heeft ProRail voorgesteld een verdergaande ingroeiregeling 
toe te passen op het tarief voor de dienst “heuvelen”, die meebrengt dat voor het dienstregelingjaar 
2020 een tariefkorting zou gelden van 80%. In haar aanvulling is het navolgende vermeld (citaat): 

 
“III. In paragraaf 6.3.2.2 wordt aan het einde van de paragraaf de volgende tekst en tabel 
ingevoegd, onder vernummering van de tabellen 6.6 tot en met 6.8 tot tabellen 6.7 tot en met 
6.9: 

 
Rangeerheuvel Kijfhoek 
Het tarief voor het gebruik van de rangeerheuvel Kijfhoek zoals berekend op basis van de 
‘Methode voor toerekening rangeerheuvel Kijfhoek’ bedraagt € 0,11051 per minuut per spoor.  
(…) 

 

 
28 Idem, p. 2. 
29 Ibidem, p. 3. 
30 Stakeholderbijeenkomst vergoeding heuvelen 2020 van 1 april 2019. Een overzicht van deze bijeenkomst is bijgevoegd 
als bijlage bij dossierstuk 8, kenmerk ACM/IN/430666. 
31 Dossierstuk 11, kenmerk ACM/IN/431597, Bijlage 1. 
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De vergoeding voor het gebruik van de rangeerheuvel Kijfhoek wordt in rekening gebracht op 
de 43 sporen op het emplacement Kijfhoek die zijn uitgerust met rangeervoorzieningen ten 
behoeve van het heuvelproces. 

 
(…) 

 
Ingroeiregeling 
Voor de vergoeding voor het gebruik van de rangeerheuvel Kijfhoek wordt een ingroeiregeling 
toegepast, waarbij stapsgewijs over meerdere jaren de volledige vergoeding in rekening zal 
worden gebracht. In 2020 wordt 20% van het tarief per minuut per spoor van € 0,11051 
gefactureerd, zijnde een bedrag van € 0,02210 per minuut per spoor. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. De tekst van de laatste alinea van paragraaf 6.6.2.1 (ProRail zal …. tarief publiceren.) 
vervalt.”32 
 

35. Uiteindelijk is op 29 mei 2019 door ProRail definitief de voornoemde aanvulling op de Netverklaring 
2020 vastgesteld.33 Hierin is het onderdeel dat ziet op de dienst “heuvelen” ongewijzigd gebleven 
ten opzichte van het hiervoor aangehaalde concept. 
 

36. Korte tijd hierna hebben de toezichthoudende ambtenaren van de ACM het onderzoek afgerond en 
een rapport opgemaakt. Dit rapport is op 12 juni 2019 aan ProRail toegezonden.34 

 
6. Zienswijze ProRail 
 
37. In haar zienswijze betwist ProRail niet zozeer dat zij pas op een later moment het tarief voor het 

gebruik van de rangeerheuvel bekend heeft gemaakt, maar stelt zij dat op de constateringen in het 
rapport nuanceringen kunnen worden aangebracht. ProRail stelt daarbij voorop dat zij op grond van 
artikel 58, vierde lid, van de Spoorwegwet gerechtigd is tot het later aanbrengen van wijzigingen in 
de netverklaring, met inachtneming van artikel 32, zesde lid, van de Richtlijn. Zij voert aan dat zij 
middels paragraaf 6.6 van de Netverklaring 2020 aan deze mogelijkheid nader invulling heeft 
gegeven. 

 
38. Volgens ProRail zijn er van meet af aan duidelijke verwachtingen geweest over de publicatie van 

het heuveltarief. Zij wijst er op dat zij in de Netverklaring 2020 voor het eerst tarieven op basis van 
haar nieuwe kostentoerekeningsystematiek heeft gepubliceerd. Daarbij is de methode voor de 
toerekening van de dienstvoorziening opstel- en rangeervoorzieningen tot stand gekomen in nauw 

 
32 Idem, p. 3 en 4. 
33 Dossierstuk 13, kenmerk ACM/IN/433657, Bijlage 1. 
34 Dossierstuk 14, kenmerk ACM/UIT/513602. 
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overleg met spoorwegondernemingen. Hierin is expliciet opgenomen dat deze methode niet ziet op 
de tarieven voor de heuvelvoorziening van Kijfhoek. ProRail voert aan dat zij in de 
ontwerpverklaring van september 2018 al heeft aangegeven dat zij later een separaat tarief hiervoor 
zal publiceren. Deze tekst is in de definitieve netverklaring gehandhaafd.  

 
39. Volgens ProRail kan het voor spoorwegondernemingen dan ook geen verrassing zijn geweest dat 

ProRail weliswaar na het uitbrengen van de Netverklaring 2020 – maar zeven maanden voordat het 
tarief daadwerkelijk zou worden toegepast – alsnog een tarief heeft gepubliceerd. 

 
40. De tarieven voor aangeboden diensten en dienstvoorzieningen zijn gebaseerd op de begrote 

kosten. ProRail stelt dat op het moment dat de methode voor de berekening van de tarieven werd 
opgesteld de begrote kosten voor de rangeerheuvel te Kijfhoek voor de jaren 2020 tot en met 2022 
nog niet inzichtelijk waren. Dit was het gevolg van onduidelijkheid over de inrichting van Kijfhoek en 
de eventuele noodzaak tot vervanging van het heuvelsysteem. Deze zouden een impact op de 
inrichting van Kijfhoek hebben en daarmee ook op de begrote kosten. Nadat duidelijk werd dat de 
begrote kosten niet op korte termijn duidelijk zouden worden, heeft ProRail er voor gekozen de 
nieuwe ontwikkelingen buiten beschouwing te laten en enkel een tarief voor 2020 vast te stellen. 
Voor de vaststelling van de begrote kosten is de bestaande situatie als uitgangspunt gehanteerd. 

 
41. ProRail benadrukt dat het feit dat het heuveltarief later is gepubliceerd het gevolg is geweest van 

haar intentie om een zo accuraat mogelijk tarief te publiceren op basis van een methode die nauw 
aansluit bij de methode die gebruikt wordt om de tarieven van andere diensten te berekenen. 
Daarbij geeft ProRail aan te betreuren dat dit niet is gelukt. Zij wijst er op dat het 
inrichtingsvraagstuk intensief besproken is met DB Cargo en de andere goederenvervoerders. 
Partijen kunnen dan ook niet verrast zijn door het feit dat het tarief voor de rangeerheuvel separaat 
zou worden vastgesteld. ProRail heeft op 1 april 2019 bovendien nog een stakeholdersbijeenkomst 
gehouden om de begrote kosten en het tarief toe te lichten.  

 
42. Naar de mening van ProRail dient de impact van de latere publicatie van het heuveltarief 

genuanceerd te worden. Ten aanzien van de constatering in het rapport dat 
spoorwegondernemingen door de latere publicatie van het heuveltarief in onzekerheid hebben 
verkeerd bij het formuleren van hun capaciteitsaanvraag, merkt ProRail op dat zij duidelijke 
verwachtingen heeft geschapen door aan te geven dat zij later in het jaar een separaat tarief zou 
publiceren. Daarnaast zijn de vervoerders ruim voor het moment dat de capaciteit dient te worden 
aangevraagd en deze wordt verdeeld op de hoogte gesteld. ProRail heeft immers het separate 
heuveltarief op 29 mei 2019 gepubliceerd in een aanvulling op de Netverklaring 2020, terwijl 
capaciteitsaanvragen voor Kijfhoek kunnen worden ingediend tot 30 augustus 2019 en de verdeling 
op 8 oktober 2019 plaatsvindt.  

 
43. Volgens ProRail dient de conclusie in het onderzoeksrapport dat ondernemingen in onzekerheid 

verkeerden over één van de kostencomponenten dan ook genuanceerd te worden: zij wisten vanaf 
september dan wel december 2018 dat een separaat tarief gepubliceerd zou worden, vanaf april 
2019 hadden zij een exact beeld bij de hoogte van de vergoeding en op 29 mei 2019 was het 
definitieve tarief bekend. ProRail voert aan dat deze datum ruim voor de start van het 
capaciteitsverdelingsproces ligt. 

 
44. Als laatste nuancering wijst ProRail op het feit dat volgens haar bezwaarlijk gesproken kan worden 

van een ingrijpende tariefstijging. Het gebruik van de heuvelvoorziening maakt slechts een 
onderdeel uit van de door ProRail aangeboden dienstvoorzieningen voor opstel- en 
rangeervoorzieningen. Het effect van de introductie van het heuveltarief dient volgens haar te 
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worden gezien in het perspectief van de significante daling van de tarieven voor andere diensten die 
ProRail aanbiedt.  

 
45. ProRail betwist de kostenstijging zoals deze in het onderzoeksrapport zou zijn weergegeven en wijst 

erop dat zij ervoor heeft gekozen om directe kosten in rekening te brengen en tegelijkertijd een 
ingroeiregeling met een reductie van het tarief van 80% in 2020 toe te passen. Daarmee is de 
kostenstijging voor het gebruik van Kijfhoek veel geringer. Tot slot wijst ProRail erop dat de stijging 
in het rapport gebaseerd is op de totale kosten voor Kijfhoek. De introductie van het heuveltarief zou 
een toename van €500.000,- voor de jaarlijkse gebruikskosten voor het heuvelsysteem betreffen.  

 
46. Bovendien zijn de totale kosten voor opstellen die in rekening worden gebracht voor Kijfhoek nog 

niet duidelijk, omdat nog niet duidelijk is of de hele capaciteit zal worden aangevraagd. Hierdoor zijn 
kosten mogelijk zelfs lager. Door de introductie van een heuveltarief zouden de verkooptarieven van 
DB Cargo volgens ProRail gemiddeld 0,1% hoger uitvallen. ProRail betwist dan ook dat er sprake is 
van een ingrijpende tariefstijging en daarmee impact als gevolg van de latere publicatie van het 
heuveltarief. 

  
47. Gezien de omstandigheden concludeert ProRail dat de impact van de overtreding op 

spoorwegondernemingen marginaal dan wel nihil is. Een boete is volgens ProRail niet op zijn 
plaats. Indien toch voor een boete wordt gekozen, bepleit ProRail dat met de bovenstaande 
omstandigheden rekening wordt gehouden bij de bepaling van de hoogte van de boete. 

 
7. Juridische beoordeling 
 
48. In dit hoofdstuk geeft de ACM eerst een analyse van de geschonden norm. Vervolgens zal zij een 

juridische beoordeling geven van de feiten. Hierop wordt vervolgens een conclusie gebaseerd. 
 

Analyse van artikel 58 van de Spoorwegwet in samenhang met artikel 27 van de Richtlijn 
 

49. Zoals in randnummer 1 is aangegeven, is ProRail aangewezen als beheerder van het hoofdrailnet. 
Op grond van artikel 58, eerste lid, Sw dient ProRail jaarlijks na overleg met betrokken gerechtigden 
een netverklaring op te stellen als bedoeld in artikel 27 van de Richtlijn. Ingevolge artikel 58, tweede 
lid, aanhef en onderdeel a, Sw dient de netverklaring informatie te bevatten betreffende de aard en 
toegang tot en het gebruik van de hoofdspoorweginfrastructuur en in ieder geval de informatie en 
gegevens bedoeld in bijlage IV van de Richtlijn. 
 

50. Bijlage IV, aanhef en onderdeel 2, van de Richtlijn bepaalt onder meer dat de in artikel 27 van de 
Richtlijn bedoelde netverklaring een gedeelte bevat waarin de heffingsbeginselen en de tarieven 
opgenomen zijn. Dit zal de nodige details over het heffingsstelsel bevatten. Voorts is in onderdeel 6 
van diezelfde bijlage onder meer bepaald dat die netverklaring een afdeling bevat met informatie 
over de toegang tot en de tarieven voor de in bijlage II bedoelde voorzieningen. 

 
51. Volgens bijlage 2, punt 2, van de Richtlijn wordt er toegang verleend, met inbegrip van toegang via 

het spoor, tot de hiernavolgende dienstvoorzieningen, indien deze bestaan, en tot de diensten 
verleend in die voorzieningen: 
c) rangeerstations en vormingsstations, met inbegrip van rangeervoorzieningen; 
d) remisestations.  
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52. Ingevolge artikel 58, derde lid, Sw stelt de beheerder met inachtneming van artikel 27, eerste en 
vierde lid, van de Richtlijn de netverklaring algemeen beschikbaar, en zendt hij deze naar de 
betrokken spoorwegondernemingen en de ACM. Tevens dient hij mededeling te doen van de 
netverklaring in de Staatscourant. 
 

53. Uit artikel 27, vierde lid, van de Richtlijn vloeit voort dat ProRail de netverklaring ten minste vier 
maanden vóór het verstrijken van de termijn voor de indiening van aanvragen voor 
infrastructuurcapaciteit bekend moet maken.  

 
54. In de Netverklaring 2020 heeft ProRail de sluitingsdatum voor jaardienstaanvragen voor treinpaden, 

opstellen en vaststellen benodigde capaciteit voor wekelijkse onttrekkingen en geplande 
werkzaamheden vastgesteld op 8 april 2019.35 Dat betekent dat de Netverklaring 2020 ingevolge 
artikel 58, derde lid, Sw juncto artikel 27, vierde lid, van de Richtlijn uiterlijk op 7 december 2018 
moest worden bekendgemaakt. ProRail heeft de Netverklaring 2020 op 7 december 2018, derhalve 
tijdig, bekendgemaakt. 

 
Beoordeling feiten en gedraging 

 
55. De ACM stelt vast dat de Netverklaring 2020 op 7 december 2018 geen informatie bevatte over het 

tarief voor het gebruik van het heuvelsysteem Kijfhoek. Het heuvelsysteem Kijfhoek maakt 
onderdeel uit van het emplacement Kijfhoek. Het rangeeremplacement Kijfhoek wordt zowel 
gebruikt voor rangeren als opstellen en is derhalve een dienstvoorziening als bedoeld in bijlage II, 
punt 2, onderdelen c én d, van de Richtlijn.36 Het heuvelsysteem Kijfhoek is echter een 
dienstvoorziening als bedoeld in bijlage II, punt 2, onderdeel c, van de Richtlijn.37 
 

56. De Netverklaring 2020 vermeldt over de toerekening van de kostentoerekening en 
tariefberekening voor zogenoemde categorie 2-diensten het volgende (citaat): 
 
“Voor de toerekening van de kosten voor de aangeboden categorie 2 diensten opstellen en 
transfer en de berekening van de vergoedingen voor deze diensten hanteert ProRail de 
methoden die zijn omschreven in de documenten ‘Methode voor toerekening transfer’ d.d. 22-
08-2018 en ‘Methode voor toerekening opstellen’ d.d. 07-12-2018. Deze documenten zijn 
beschikbaar op de website van ProRail.”38 
 

57. De ‘Methode voor toerekening opstellen’39, waarnaar ProRail verwijst in haar Netverklaring 2020, 
vermeldt echter dat het heuvelsysteem Kijfhoek niet is inbegrepen bij het hier omschreven tarief. 
Zoals in randnummer 26 reeds werd aangehaald, vermeldt deze publicatie immers het navolgende 
(citaat, onderstreping ACM): 

 
“2.2 Dienst opstellen  
Categorie 2 diensten hebben betrekking op de (toegang tot) bestaande dienstvoorzieningen en 
tot de diensten verleend in die voorzieningen. In bijlage II punt 2 sub b, c en d van de Richtlijn is 
dit met betrekking tot de dienst opstellen als volgt omschreven: 

 
35 Dossierstuk 4, kenmerk ACM/IN/429813, p. 46. 
36 Zie ook het besluit van de ACM van 20 december 2018, ACM/UIT/504949, in de zaak ACM/18/033949 (DB 
Cargo/ProRail), randnummers 65 tot en met 68.  
37 Zie ook aanvulling 2 op de Netverklaring 2020, p. 3, tabel; dossierstuk 13. 
38 Dossierstuk 4, kenmerk ACM/IN/429813, p. 86. 
39 Dossierstuk 3, kenmerk ACM/1N1430810, p. 12 en 13. 
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“vrachtterminals”  
“rangeerstations en vormingsstations, met inbegrip van rangeervoorzieningen”  
“remisestations”  

 
Door ProRail wordt de dienst opstellen nader uitgewerkt als zijnde het gebruik van:  

 
• sporen, eventueel uitgerust met door ProRail beheerde looppaden, verlichting en 
voorzieningen voor materieelverzorging, voor het tijdelijk parkeren van treinen tussen twee 
ritten;  
• laad- en losplaatsen; 

 
(…) 

 
De rangeervoorzieningen op het emplacement Kijfhoek zijn niet inbegrepen in de dienst 
opstellen.” 
 

58. Met andere woorden: de Netverklaring 2020 bevatte op het moment van publicatie geen informatie 
over het tarief voor het gebruik van het heuvelsysteem Kijfhoek. ProRail kondigt in de Netverklaring 
2020 aan dat zij voor het gebruik van de rangeerheuvel Kijfhoek, inclusief onder andere de 
railremmen en het heuvelproces – en eventueel additionele voorzieningen – later een separaat 
tarief zal publiceren.40 
 

59. Ook paragraaf 6.6.2 van de Netverklaring 2020 (‘Verwachte wijzigingen van de 
vergoedingsregelingen’), waar deze aankondiging is gedaan, verwijst naar de ‘Methode voor 
toerekenen opstellen’ van 7 december 2018.41 Zoals hiervoor geconstateerd is op pagina 13 van die 
methode vermeld dat de rangeervoorzieningen op het emplacement Kijfhoek niet zijn begrepen in 
de dienst opstellen. 

 
60. ProRail heeft uiteindelijk op 29 mei 2019 in de zogenoemde aanvulling 2 op de Netverklaring 2020 

daadwerkelijk dit separate tarief gepubliceerd.42  
 

61. Eerst met deze aanvulling bevatte de Netverklaring 2020 informatie over het tarief voor het gebruik 
van het heuvelsysteem te Kijfhoek. Dit terwijl ProRail op grond van artikel 58, tweede lid, van de Sw 
in samenhang met Bijlage IV van de Richtlijn gehouden was om in de netverklaring informatie over 
het tarief voor deze voorziening op te nemen.  

 
62. Zoals hiervoor in randnummer 31 aangegeven heeft ProRail zelf tijdens het onderzoek van de 

toezichthoudend ambtenaren van de ACM ook erkend dat zij nog geen tarief had gepubliceerd.43 De 
slotsom is dan ook dat de Netverklaring 2020 die op 7 december 2018 gepubliceerd is, onvolledig 
was omdat zij geen informatie bevatte over het tarief voor het gebruik van het heuvelsysteem te 
Kijfhoek. 

 
63. Weliswaar heeft ProRail tijdens het onderzoek en in haar zienswijze uitvoerig betoogd dat zij hier 

altijd transparant over is geweest, de impact op de markt volgens haar gering was en er redenen 

 
40 Dossierstuk 4, kenmerk ACM/IN/429813, p. 96. 
41 Dossierstuk 3, kenmerk ACM/1N1430810. 
42 Dossierstuk 13, kenmerk ACM/IN/433657.  
43 Dossierstuk 8, kenmerk ACM/IN/430666, p. 2. 
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waren waarom zij nog geen tarief kon publiceren, maar dat kan haar niet ontslaan van de 
verplichting om tijdig een volledige netverklaring te publiceren. Hooguit komt hieraan een 
mitigerende betekenis toe in het kader van de op te leggen sanctie. In het navolgende deel van dit 
besluit zal de ACM hier op nader ingaan. 
 
Conclusie 

 
64. De conclusie is dat ProRail, door in de periode van 8 december 2018 tot en met 28 mei 2019 in de 

Netverklaring 2020 geen informatie op te nemen over het tarief voor het gebruik van het 
heuvelsysteem Kijfhoek, in strijd heeft gehandeld met het bepaalde bij artikel 58, tweede en derde 
lid, Sw. 

 
65. ProRail stelt dat zij met betrekking tot het heuveltarief gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid 

die artikel 58, vierde lid, Sw zou bieden om wijzigingen aan te brengen in de netverklaring.44 ProRail 
ziet er evenwel aan voorbij dat het alsnog publiceren in de Netverklaring 2020 van een tarief voor 
het gebruik van de rangeerheuvel Kijfhoek op 29 mei 2019 het herstel is van een omissie. De 
wijzigingsbevoegdheid als vervat in artikel 58, vierde lid, van de Sw ziet niet op een situatie als de 
onderhavige, waarin helemaal geen tarief voor het gebruik van een dienstvoorziening is 
gepubliceerd. De conclusie die in het vorige randnummer is getrokken, blijft dus overeind.  

 
66. Aan die conclusie doet evenmin af het betoog van ProRail, dat zij in de ontwerp-Netverklaring 2020 

van september 2018 en in de initiële versie van de Netverklaring 2020 van 7 december 2018 had 
opgenomen dat zij voor het gebruik van de rangeerheuvel een separaat tarief zal publiceren, en dat 
het mede daarom voor spoorwegondernemingen geen verrassing kan zijn geweest dat ProRail na 
het uitbrengen van de initiële netverklaring alsnog een heuveltarief heeft gepubliceerd.45 

 
67. Zoals hiervoor gesteld gaat van de door ProRail aangehaalde omstandigheden in het kader van de 

op te leggen sanctie wellicht een mitigerende werking uit, maar maken deze op zich zelf niet dat de 
ProRail met de op 7 december 2018 gepubliceerde Netverklaring 2020 volledig voldoet aan de 
verplichting als vervat in artikel 58, tweede lid, Sw. Ook voor het overige heeft ProRail geen redenen 
aangevoerd die tot een andersluidend oordeel kunnen leiden. 

 
 
8. Boete 
 
8.1 Beboeting door de ACM 
 
68. Op grond van artikel 76, tweede lid, aanhef en onderdeel a, Sw kan de ACM in geval van 

overtreding van het bepaalde bij of krachtens artikel 58 Sw de overtreder een bestuurlijke boete 
opleggen. Deze boete bedraagt blijkens artikel 76, derde lid, Sw juncto artikel 57, eerste lid, van de 
Mededingingswet ten hoogste € 900.000 of, indien dat meer is, ten hoogste 10% van de omzet van 
de onderneming. 

69. Bij de vaststelling van de hoogte van een op te leggen boete worden – op grond van artikel 5:41 en 
5:46 Awb – de verwijtbaarheid van de overtreder, de ernst van de overtreding en de 
omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd betrokken. Voorts moet het in artikel 3:4 
Awb neergelegde evenredigheidsbeginsel in acht genomen worden.  

 
44 Schriftelijke zienswijze van 16 juli 2019, paragraaf 2.  
45 Idem, onder 3.1 tot en met 3.3.  
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70. Op 24 oktober 2015 zijn de Beleidsregels bestuurlijke boetes vervoerswetgeving ACM (hierna: 
Beleidsregels) in werking getreden.46 Aangezien de overtreding die ProRail heeft begaan heeft 
plaatsgevonden in de periode van 8 december 2018 tot en met 28 mei 2019, zal de ACM deze 
beleidsregels toepassen. 

71. Algemeen uitgangspunt van de Beleidsregels is, naast bestraffingen van het gepleegde feit, dat de 
ACM de hoogte van een op te leggen bestuurlijke boete zodanig bepaalt dat deze, in het kader van 
specifieke preventie, een overtreder weerhoudt van het begaan van een volgende overtreding.47 Om 
de beoogde preventieve werking te bereiken dient de bestuurlijke boete afschrikwekkend te zijn. Dit 
geldt in ieder geval in relatie tot de met de desbetreffende wettelijke norm te beschermen 
belangen.48 

72. De ACM bepaalt de hoogte van een op te leggen bestuurlijke boete op basis van de 
boetegrondslag, die per geval wordt vastgesteld.49 Als boetegrondslag hanteert de ACM een 
bepaald promillage van de jaaromzet van de overtreder in het boekjaar voorafgaande aan de 
beschikking waarbij zij de bestuurlijke boete oplegt.50 In dit promillage zijn het promillage en de 
ernstfactor (E) die in de voorgaande beleidsregel bestonden, ineengeschoven. Dit levert geen 
beleidswijziging op.51 

73. De hoogte van het promillage is afhankelijk van de categorie waarin de betreffende overtreding is 
ingedeeld. De vaststelling van het promillage vindt plaats aan de hand van zes categorieën die 
oplopen in hoogte. De Bijlage bij de Beleidsregels vermeldt in welke boetecategorie de overtreding 
is ingedeeld. Voor iedere boetecategorie geldt een bandbreedte waarbinnen de ACM een bedrag 
dient vast te stellen. Dit is de basisboete.52 

74. De ACM zal eerst de basisboete vaststellen binnen de bandbreedte van de boetecategorie waarin 
de overtreden norm is ingedeeld. Na vaststelling van de basisboete beoordeelt de ACM of sprake is 
van boeteverhogende of -verlagende omstandigheden op grond van artikel 5 van de 
Boetebeleidsregels. Ten slotte toetst de ACM de evenredigheid van de op te leggen boete.  
 

8.2 Verwijtbaarheid 
 
75. Uit artikel 5:46 Awb volgt dat de ACM de hoogte van de bestuurlijke boete dient af te stemmen op 

de mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten. 
 

 
46 Staatscourant 2015, nr. 37015. De Boetebeleidsregels zijn van toepassing op overtredingen waarvan een rapport is 
opgemaakt vanaf 24 oktober 2015. 
47 Artikel 2 van de Beleidsregels. 
48 Toelichting bij artikel 2 van de Beleidsregels. Zie Staatscourant 2015, nr. 37015, p. 8. 
49 Artikel 3, eerste lid, van de Beleidsregels. 
50 Artikel 4, zesde juncto eerste lid, van de Beleidsregels. 
51 Toelichting bij artikel 4 van de Beleidsregels. Zie Staatscourant 2015, nr. 37015, p. 8. Gedoeld wordt hier op de 
Beleidsregels NMa bestuurlijke boetes vervoerswetgeving, die vervallen zijn per 24 oktober 2015. Volgens artikel 4, 
negende lid, van die beleidsregels vormde de factor (E) de weerslag van de mate waarin de overtreding de belangen heeft 
geschaad die de geschonden norm beoogt te beschermen. De factor (E) kende drie verschillende gradaties: zeer ernstig, 
ernstig en minder ernstig. Al naargelang de ernst van de overtreding, diende de Raad van Bestuur van de NMa voor de 
factor (E) een waarde te hanteren van ten hoogste 5.     
52 Zie artikel 4, zesde lid, van de Beleidsregels en Staatscourant 2015, nr. 37015, p. 4 en 8.  
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76. ProRail voert aan dat het feit dat het heuveltarief later is gepubliceerd dan de andere tarieven het 
gevolg is geweest van haar intentie om een zo accuraat mogelijk tarief te publiceren op basis van 
een methode die nauw zou aansluiten bij de methode die gehanteerd wordt voor andere diensten 
(vast tarief voor een periode van drie jaar).53 

 
77. De ACM ziet hierin geen reden om een verminderde verwijtbaarheid aan te nemen. ProRail stelt dat 

onduidelijkheid bestond over de begrote kosten van de rangeerheuvel Kijfhoek voor de jaren 2020 
tot en met 2022, als gevolg van onduidelijkheid over de inrichting van Kijfhoek en de eventuele 
noodzaak tot vervanging van het heuvelsysteem. ProRail heeft echter niet aannemelijk gemaakt en 
de ACM vermag ook niet in te zien dat dit eraan in de weg stond dat ProRail tijdig, dat wil zeggen 
uiterlijk 7 december 2018, een heuveltarief vaststelde voor alleen 2020, gebaseerd op de huidige 
inrichting en de daarmee samenhangende begrote kosten, zoals zij uiteindelijk wel op 29 mei 2019 
heeft gedaan. 

 
78. De ACM komt dan ook tot de conclusie dat de geconstateerde overtreding ProRail ten volle kan 

worden verweten. 
 

8.3 Boetetoemeting 
 
79. In dit besluit is een overtreding geconstateerd van artikel 58, tweede en derde lid, Sw. Ingevolge 

paragraaf II.1 van de Bijlage bij de Beleidsregels is een overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens artikel 58, tweede lid, Sw ingedeeld in categorie V. Een overtreding van het bepaalde bij 
of krachtens artikel 58, derde lid, Sw is ingedeeld in categorie II. Nu aan de onderhavige 
overtredingen dezelfde gedraging ten grondslag ligt, acht de ACM termen aanwezig om voor de 
overtreding van beide bepalingen één boete op te leggen. De ACM hanteert bij de berekening van 
de boete categorie V, in welke categorie overtreding van artikel 58, tweede lid, is ingedeeld. Uit 
artikel 4, zesde lid, van de Beleidsregels volgt dat voor overtredingen in categorie V een 
boetebandbreedte geldt tussen € 25.000,- en 37,5‰ van de jaaromzet. 

 
80. Ingevolge artikel 1, aanhef en onderdeel b, van de Beleidsregels is de jaaromzet van ProRail in het 

boekjaar voorafgaande aan dit besluit (2018) de omzet van ProRail als bedoeld in artikel 12o van de 
Instellingswet Autoriteit Consument en Markt. Dat is de netto-omzet, bedoeld in artikel 377, zesde 
lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.54 Bij de bepaling van de jaaromzet van ProRail in 2018 
gaat de ACM uit van de winst- en verliesrekening over 2018 van ProRail. Naar het oordeel van de 
ACM betreft de netto-omzet van ProRail in 2018 de daarin opgenomen ‘Gebruiksvergoeding’. Die 
bedroeg in 2018 € 340.000.000. 

 
81. Gelet daarop zal de ACM de basisboete voor beide overtredingen vaststellen in de bandbreedte 

tussen € 25.000,- en (37,5‰ van € 340.000000 =) € 12.750.000. 
 
82. Met betrekking tot de ernst van de overtredingen, de omstandigheden waaronder die werden 

gepleegd en de evenredigheid van de boete overweegt de ACM als volgt. 
 
83. In de considerans bij de Richtlijn is er in overweging 34 op gewezen dat teneinde transparantie en 

niet-discriminerende toegang tot spoorweginfrastructuur, en tot diensten in dienstvoorzieningen, 

 
53 Schriftelijke zienswijze van 16 juli 2019, onder 3.4 tot en met 3.7. 
54 Artikel 377, zesde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek luidt: “Onder de netto-omzet wordt verstaan de opbrengst 
uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon, onder aftrek van kortingen en dergelijke en van 
over de omzet geheven belastingen.” 
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voor alle spoorwegondernemingen te waarborgen, alle informatie die nodig is om van het recht op 
toegang gebruik te kunnen maken, in een netverklaring openbaar moet worden gemaakt. Ook uit de 
geschiedenis van totstandkoming van het huidige artikel 58 Sw blijkt het belang voor de 
bedrijfsvoering van vervoerders om tijdig helderheid te hebben over de tarieven voor de toegang tot 
dienstvoorzieningen.55 

 
84. De ACM wijst in dit verband ook op een besluit van haar rechtsvoorganger, de NMa, uit 2008.56 De 

netverklaring moet het mogelijk maken voor spoorwegondernemingen en andere gerechtigden om 
rationele keuzes te maken in de bedrijfsvoering. Dergelijke keuzes kunnen zij alleen maken als de 
netverklaring ook tijdig voldoet aan de inhoudelijke eisen neergelegd in artikel 58 Sw. 
Spoorwegondernemingen hebben dus belang bij zekerheid over voorwaarden en tarieven voor de 
toegang tot het spoor vóór de onderhandelingen met hun (potentiële) afnemers. 

 
85. Ter aanvulling wijst de ACM ook op hetgeen het College van Beroep voor het bedrijfsleven eerder 

heeft overwogen over het belang van de netverklaring: 
 
“5.3.8 Uit overweging 5 van de considerans van Richtlijn 2001/14/EG blijkt dat met de 
netverklaring wordt beoogd transparantie en niet-discriminerende toegang tot 
spoorweginfrastructuur voor alle spoorwegondernemingen te waarborgen door openbaarmaking 
in deze verklaring van alle informatie die voor spoorwegondernemingen nodig is om van het 
recht op toegang tot de spoorweginfrastructuur gebruik te kunnen maken. Deze overweging 
benadrukt derhalve het openbare en informatieve karakter van de netverklaring, waardoor 
spoorwegondernemingen door de beheerder van de spoorweginfrastructuur in staat worden 
gesteld in eerlijke onderlinge concurrentie gebruik te maken van het recht op toegang tot deze 
infrastructuur. De in artikel 2, onder f, en artikel 3, tweede lid, Richtlijn 2001/14/EG gehanteerde 
terminologie voor de nadere duiding van de aard en betekenis van de netverklaring is hiermee 
in lijn. In deze bepalingen ligt eveneens het accent op het karakter van de netverklaring als 
drager van alle informatie waarover spoorwegondernemingen in openbaarheid moeten kunnen 
beschikken om het aanvragen van infrastructuurcapaciteit mogelijk te maken en toegang tot de 
infrastructuur te verkrijgen.”57 

 
86. Door een onvolledige netverklaring te publiceren konden marktpartijen niet in openbaarheid over 

alle informatie beschikken om hun aanvraag mogelijk te maken en toegang tot deze infrastructuur, 
in casu de rangeerheuvel te Kijfhoek, te verkrijgen. Nu een tarief voor deze dienstvoorziening 
ontbrak, heeft dit ertoe geleid dat spoorwegondernemingen die van deze voorziening gebruik 
wensten te maken, vraag en aanbod minder goed op elkaar af konden stemmen. Dit klemt temeer 
nu de betreffende dienstvoorziening – de rangeerheuvel te Kijfhoek – de enige voorziening in 
Nederland is van deze soort. DB Cargo heeft in dit verband verklaard: 

 
“Doordat het tarief niet is gepubliceerd in de Netverklaring weet DB Cargo niet wat zij moet 
gaan betalen voor toegang tot en gebruik van deze dienstvoorziening op het moment dat zij 
haar verzoek om toegang tot en gebruik van de dienstvoorziening voorbereidde. Indien DB 
Cargo zich niet zou kunnen verenigen met een later te publiceren tarief, heeft DB Cargo 
bovendien minder tijd om dit tarief aan te vechten voordat het dienstregelingsjaar 2020 is 
aangevangen. Inmiddels is het verzoek om toegang tot en gebruik van de dienstvoorziening bij 

 
55 Zie onder meer Kamerstukken II, 2013/2014, 33 965, nr. 3, p. 14 en 34. 
56 Besluit van de NMa van 26 juni 2008, kenmerk 200063/70 (ProRail B.V. – Netverklaring 2008), overwegingen 37 tot en 
met 39. 
57 ECLI:NL:CBB:2009:BI4282, r.o. 5.3.8. 
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ProRail ingediend, maar de uiteindelijke gevolgen van de beprijzing van Kijfhoek zijn nog niet 
bekend. DB Cargo kan niet sturen op de nieuwe situatie, aangezien de belangrijkste component 
voor het inrichten van haar bedrijfsvoering ontbreekt, te weten de kosten welke doorwerken in 
de begroting van DB Cargo en daarmee in aan ladingbelanghebbenden en klanten in rekening 
te brengen prijzen. Hierdoor wordt DB Cargo benadeeld en onredelijk behandeld.58 

 
87. Het ontbreken van informatie in de netverklaring als bedoeld in artikel 58, tweede lid, van de Sw dan 

ook aan te merken als een ernstige overtreding. Dit wordt ook tot uitdrukking gebracht in de 
boetecategorie waaronder overtredingen van artikel 58, tweede lid, van de Sw zijn gebracht: 
categorie V is de op één na zwaarste boetecategorie. 

 
88. Het is ook niet de eerste keer dat ProRail wordt gewezen op het belang van volledigheid van de 

netverklaring.59  
 
89. Daar staat in dit concrete geval echter tegenover dat er een aantal mitigerende omstandigheden zijn 

waarmee de ACM rekening houdt bij de bepaling van de hoogte van de boete. 
 

90. Als eerste neemt de ACM in aanmerking dat, zoals ook in het boeterapport onder randnummer 48 is 
aangehaald, ProRail al haar andere tarieven wel tijdig heeft gepubliceerd. De omissie was in die zin 
beperkt. Dit aspect is voor de ACM relevant bij het bepalen van de boetehoogte binnen de 
toepasselijke bandbreedte. 

 
91. De ACM neemt daarbij tevens in overweging dat ProRail op 29 mei 2019 nog tijdens het onderzoek 

en voordat het rapport aan haar is toegezonden alsnog een tarief voor het gebruik van de 
rangeerheuvel heeft gepubliceerd. Het heuveltarief is uiteindelijk in aanvulling 2 op de Netverklaring 
2020 gepubliceerd en was bij partijen al bekend op 17 april 2019.60 Dat is nog ruim voordat de 
capaciteit voor de rangeerheuvel op Kijfhoek wordt verdeeld en het tarief in werking treedt. Uit 
aanvulling 1 op de Netverklaring 2020 van 8 april 2019 (paragraaf 4.9.1, onderdeel g) blijkt namelijk 
dat de capaciteitsaanvragen voor het goederenemplacement Kijfhoek ingediend kunnen worden tot 
en met 30 augustus 2019. De behandeling van verzoeken start op 2 september 2019 en de 
toewijzing vindt uiterlijk plaats op 8 oktober 2019 (zie voor dit laatste paragraaf 4.9.2, onder Stap 6). 

 
92. Voorts kan aan ProRail worden toegegeven dat zij eventueel nadelige effecten van de wijzigingen in 

de tariefsystematiek enigszins heeft beperkt door voor 2020 een ingroeiregeling te hanteren waarbij 
het tarief met 80% wordt gereduceerd. 

 
93. Alles afwegende ziet de ACM aanleiding de hoogte van de bestuurlijke boete vast te stellen op  

€ 25.000. De ACM acht het noodzakelijk om het belang van de geschonden norm te benadrukken. 
Zoals gezegd is het voor een transparante en non-discriminatoire effectuering van het recht op 
toegang essentieel dat partijen over alle noodzakelijke informatie beschikken. Doordat de 
Netverklaring 2020 niet volledig was, was dat nu niet het geval. Daarom geeft de ACM met de boete 
aan ProRail het signaal dat zij zich (blijvend) dient te onthouden van het begaan van een volgende 
soortgelijke overtreding.  

 
58 Reactie van DB Cargo d.d. 18 april 2019 op informatieverzoek van de ACM, kenmerk ACM/IN/431479. Zie dossierstuk 
12, p. 4.  
59 Zie bijvoorbeeld het besluit van de ACM van 12 juli 2018, kenmerk ACM/UIT/497632 in de zaak ACM/18/028877. Zie ook 
de besluiten van de Raad van Bestuur van de NMa van 28 augustus 2006, nr. 200045/24, van 5 september 2006, nummer 
200041/45 (DLC vs ProRail BV)  en van 26 juni 2008, kenmerk 200063/70 (Netverklaring 2008). 
60 Zie de randnummers 34 en 35 hiervóór. 
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9. Besluit 
 
De Autoriteit Consument en Markt besluit aan de besloten vennootschap ProRail B.V., statutair 
gevestigd te Utrecht, ter zake van de overtreding van artikel 58, tweede en derde lid, van de 
Spoorwegwet een boete op te leggen van € 25.000.  
 
Den Haag, 7 oktober 2019 
 
Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze: 
 
w.g. 
 
 
dr. F.J.H. Don 
bestuurslid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als u belanghebbende bent, kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde 
bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, postbus 16326, 2500 BH Den 
Haag. Dit moet u doen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. In uw 
bezwaarschrift kunt u de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks 
beroep bij de bestuursrechter. 

 


