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 Autoriteit Consument & Markt t.a.v.  Postbus 16326 2500 BH  DEN HAAG 

  
Datum 5 maart 2021  Eigenaar 
Uw kenmerk ACM/21/049785  Telefoonnummer 
Ons kenmerk/ID URKUKDE7JKRD-469562195-3629  Afdeling Capaciteitsmanagement / Tarieven en Diensten 
Bijlage(n) 1    
 
Onderwerp 

 Zienswijze ontwerpbesluit methode voor toerekening VMT   Geachte mevrouw    Op 22 januari 2021 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) haar (ontwerp)besluit tot goedkeuring van de methode van toerekening van kosten aan het aan spoorwegondernemingen aangeboden minimumtoegangspakket gepubliceerd. Onderstaand treft u de zienswijze van ProRail aan in zaaknummer ACM/21/049785 bij het (ontwerp)besluit als bedoeld in artikel 63 lid 2 van de Spoorwegwet.   Opmerkingen op ontwerp besluit  
• Samenvatting 2e alinea (p. 4): “Een belangrijke wettelijke eis is dat alleen variabele 

kosten van het minimumtoegangspakket mogen worden toegerekend.”   In het verdere document wordt telkens gesproken over directe kosten. De term ‘directe kosten’ volgt ook uit de wet- en regelgeving. ProRail stelt voor hier dan ook de term 
‘directe kosten’ te hanteren.   

• Randnummer 44: “Input: de in de begroting van 2020 voor 2023 - 2025 begrote kosten (prijspeil 2020);”  Het betreft de begroting van 2021, niet de begroting van 2020.   
• Randnummer 49: “Deze investeringsuitgaven worden op de balans geplaatst, geactiveerd, en jaarlijks afschreven.”   De zin is correct, echter een deel van de investeringsuitgaven is niet activeerbaar. Suggestie is de betreffende zin te schrappen, omdat deze voor de toelichting niet noodzakelijk is.    
• Randnummer 57 – voetnoot 43: “Inclusief de in de figuur weergegeven 

kostencategorieën “toekomstvast onderhoud” en “financiële baten en lasten”   
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 De genoemde posten “toekomstvast onderhoud” en “financiële baten en lasten” zijn geen onderdeel van vervangingen. Voorstel is deze voetnoot te schrappen. De betreffende posten worden ook separaat genoemd in punt 6 en 7 van randnummer 57.  
• Randnummer 59 en verder: Vanaf dit randnummer spreekt ACM niet meer van kosten die toegerekend worden aan het minimumtoegangspakket, maar van kostentoerekening aan de VMT, dat wil zeggen, de vergoeding voor het minimumtoegangspakket. Dat is niet onjuist, maar suggestie is om consistente terminologie te hanteren.  
• Randnummer 103: “Door het toepassen van de gebruiksfactor, die ProRail berekent als de verhouding tussen de gemiddelde kosten per infrasysteem op hoofd- en zijspoor, houdt ProRail naar het oordeel van de ACM voldoende rekening met het verschillende gebruik van hoofdspoor en zijspoor en daarmee de verschillende gemiddelde kosten per kilometer hoofdspoor en zijspoor.”  De gebruiksfactor wordt berekend als de verhouding tussen de gemiddelde kosten per infrasysteem op hoofdspoor en zijspoor per eenheid, zoals bijvoorbeeld per kilometer. Voorstel is om in de tekst de zinsnede ‘per infra-eenheid’ toe te voegen.  
• Randnummer 128: “De toerekening van de kosten aan de VMT en de andere diensten aan hoofdspoor dan wel zijspoor vindt plaats door middel van allocatiesleutels die zijn gebaseerd op infra-aantallen, zoals het aantal kilometers spoor of het aantal wissels.”  De zinsnede ‘aan hoofdspoor dan wel zijspoor’ kan vervallen.  
• Randnummer 189: “De prognose van de gebruiksomvang op basis van de 

subsidieaanvraag borgt naar het oordeel van de ACM een redelijke schatting.”  Wellicht ten overvloede merkt ProRail op dat de prognose van de gebruiksomvang die wordt gehanteerd de Voorjaarsprognose 2021 betreft. Deze prognose heeft betrekking op de periode 2021 – 2035. De prognose wordt opgesteld in het voorjaar van 2021. De subsidieaanvraag die wordt gehanteerd betreft de Subsidieaanvraag 2021, die dateert van december 2020.  Voorstel verduidelijking methode  In de Subsidieaanvraag 2021 (december 2020) is per 2025 een nieuwe kostenpost opgenomen. Deze kostenpost is niet beschreven in de methode zoals deze ter goedkeuring is voorgelegd. Deze kostenpost ziet op de kosten voor de inkoop van netverliezen.1 De inkoop van netverliezen maakt geen onderdeel uit van het minimumtoegangspakket. De kosten zullen dan ook niet in het tarief voor het minimumtoegangspakket terecht komen.  

                                                      1 ProRail is als houder van een ontheffing voor het aanwijzen van een openbare netbeheerder voor het tractienet 
verplicht om vrije leverancierskeuze (VLK) voor vervoerders te faciliteren. Dat wil zeggen dat vervoerders individueel een eigen leverancier van elektriciteit moeten kunnen kiezen. Vervoerders hebben hier tot nu toe nog geen gebruik van gemaakt. Zij kopen collectief in op basis van het verbruik aan de tractieaansluitingen van ProRail. Dit betekent dat vervoerders in de huidige situatie zelf de energieverliezen inkopen. Het collectief contract loopt in 2025 af en dit is de beoogde ingangsdatum voor VLK en het moment waarop ProRail naar verwachting de netverliezen zal gaan inkopen.   
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ProRail stelt voor om -in het kader van de volledigheid- de methode aan te passen in die zin dat deze kosten in stap 3 van de kostentoerekening in paragraaf 3.6.2.1 worden afgesplitst. In de bijlage bij deze brief is een tekstvoorstel voor aanpassing van de methode opgenomen.  Bedrijfsvertrouwelijkheid De informatie in de onderhavige brief wordt door ProRail niet als bedrijfsvertrouwelijk aangemerkt.  Met vriendelijke groet, 

 Directeur Capaciteitsmanagement     
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Bijlage  Tekstvoorstel verduidelijking methode  Aanpassing / toevoeging paragraaf 3.5.2.1.1 m.b.t. beheerkosten Asset Management 
• Aanpassing: De beheerkosten voor de bedrijfseenheid Asset Management worden opgesplitst in drie vier onderdelen.  
• Toevoeging nieuwe bullet: Netverliezen: Dit betreft de energie die verloren gaat bij het transport van energie door het door ProRail beheerde tractie-energiesysteem. Deze tractie-energie wordt door ProRail ingekocht. De kosten voor netverliezen worden bepaald op basis van het verschil tussen de totale hoeveelheid tractie-energie die wordt ingekocht en de hoeveelheid tractie-energie die wordt afgenomen door spoorwegondernemingen. 

 Toevoeging in paragraaf 3.6.2.1 m.b.t. toerekening beheerkosten Asset Management  Kosten Toelichting Toerekening aan diensten 
Netverliezen Netverlies betreft de energie die verloren gaat bij het transport van energie door het door ProRail beheerde tractie-energiesysteem. De kosten voor netverliezen zijn volledig gerelateerd aan de tractie-energie die wordt geleverd via de bovenleiding. Tractie-energie wordt niet door ProRail geleverd, maar door energieleveranciers. Deze dienst maakt geen onderdeel uit van het minimumtoegangspakket maar behoort tot de aanvullende diensten uit categorie 3 sub a uit bijlage II van de Richtlijn. De kosten van netverliezen worden dan ook in het geheel niet toegerekend aan het minimumtoegangspakket. 
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