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Geachte heer [XXX], 

 

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft de door ProRail op 14 februari jl. 

toegestuurde concept systematiek ter bepaling van de gebruiksvergoeding en de door ProRail op 

23 maart jl. toegestuurde bijlagen informeel beoordeeld. De beoordeling heeft plaatsgevonden op 

basis van het eerder aan ProRail toegestuurde toetsingskader met kenmerk 103806/25.M1463. Dit 

toetsingskader bestaat uit de juridische uitgangspunten voor de gebruiksvergoeding en 

bijbehorende bedrijfseconomische principes.  

 

De NMa komt in zijn beoordeling tot de conclusie dat de concept systematiek niet geheel voldoet 

aan de gestelde juridische uitgangspunten en algemeen aanvaarde bedrijfseconomische 

principes. Hierbij gaat het met name om de gestelde eisen ten aanzien van causaliteit, integraliteit 

en registratie van de kosten. De belangrijkste bevindingen zijn hieronder samengevat. Het 

volledige overzicht vindt u in de bijlagen. 

 

1. ProRail heeft in de systematiek een invulling aan de gebruiksvergoeding gegeven die voldoet 

aan het wettelijke vereiste dat de gebruiksvergoeding gelijk is aan de kosten die rechtstreeks 

uit de exploitatie van de treindienst voortvloeien. 

2. De aansluiting van de systematiek op het gebruik van kostengegevens uit de 

bedrijfsadministratie van ProRail is onvoldoende helder omschreven. Er ontbreekt een 

totaaloverzicht van de organisatorische indeling van ProRail met bijbehorende kostenposten 

en een aanduiding welk deel van de kosten gebruiksgerelateerd is. De systematiek maakt niet 

inzichtelijk in welke organisatieonderdelen zich cost drivers voor de gebruiksvergoeding 

bevinden. Daarnaast is de inhoud en strekking van de controleopdracht die bij de externe 

accountant wordt gelegd om de berekende tarieven te controleren niet nader toegelicht. 
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3. Uit de systematiek blijkt niet hoe de hardheid van de prospectieve gegevens (in de 

systematiek tot 10 jaar vooruit) is geborgd. Indien gegevens niet hard zijn of hier niet 

consistent naar wordt verwezen, kunnen fluctuaties in kosten en tarieven optreden. 

4. In de kostenbasis van de systematiek zijn de kosten van de medewerkers van 

treindienstleiding, calamiteitenorganisatie en capaciteitsverdeling volledig (100%) 

gebruiksgerelateerd gesteld. Uit een later toegezonden stuk blijkt dat ProRail alsnog in staat 

is gebleken om voor deze kosten een relatiegrafiek te ontwikkelen en vervolgens te bepalen 

welk deel van de kosten gebruiksgerelateerd is. De laatste werkwijze past geheel in de 

gekozen invulling van de gebruiksvergoeding. Dit heeft tot gevolg dat de beschrijving en de 

uitwerking van de kosten voor 2013 in de systematiek op basis van deze wijziging moeten 

worden aangepast. 

5. Voor de dienst Bovenleiding hanteert ProRail een forfaitaire werkwijze waarbij bepaalde 

kosten in het geheel wel en andere kosten geheel niet worden meegenomen in de 

kostenbasis. De onderbouwing voor deze werkwijze is onvoldoende. Dit geldt met name voor 

de posten die 100% worden toegekend aan de gebruiksvergoeding. 

6. Het is niet duidelijk hoe de differentiatie van de tariefdragers tot stand is gekomen. Niet 

beoordeeld kan worden in hoeverre deze differentiatie voldoende kostengeoriënteerd is. 

7. Een belangrijk deel van de gebruiksvergoeding bestaat uit de kapitaallasten (kosten van 

investeringen). De vanuit de systematiek bepaalde kapitaallasten zijn niet gebaseerd op 

algemeen aanvaarde bedrijfseconomische principes. Gezien de wijze waarop investeringen 

worden gefinancierd (vanuit afspraken met de Staat) is deze werkwijze wel begrijpelijk. 

Vastgesteld is dat de door ProRail gehanteerde methodiek niet tot kosteneffecten leiden die in 

het nadeel van gebruikers zijn, maar dat er wel andere risico’s aan zijn verbonden. 

 

De NMa merkt op dat dit allemaal bevindingen zijn die in eerdere stadia van het informele 

beoordelingstraject met ProRail zijn gedeeld. Naast de genoemde bevindingen laat ook de 

kwaliteit van het document ten aanzien van consistentie, transparantie en navolgbaarheid nog te 

wensen over. De NMa is van mening dat het voor ProRail zeer wel mogelijk moet zijn om met een 

beperkte inspanning de aandachtspunten die de NMa heeft geïdentificeerd te verwerken om 

zodoende tot een goede systematiek te komen. 

 

De belangrijkste bevindingen staat weergegeven in bijlage 1. Hier staan per onderwerp uit het 

toetsingskader de bevindingen uitgeschreven. In bijlage 1 treft u ook een korte weergave van het 

aan de beoordeling voorafgaande proces en een beknopte weergave van het toetsingskader aan. 

Bijlage 2 bevat meer gedetailleerde opmerkingen, veelal van tekstuele aard, bij de concept 

systematiek. De opmerkingen staan daar paginagewijs weergegeven.  

 

De NMa benadrukt dat deze brief met bijlagen niet het karakter heeft van een besluit in de zin van 

de Algemene wet bestuursrecht. De NMa is wettelijk immers niet bevoegd om op voorhand de 

systematiek voor toerekening van kosten aan tarieven van ProRail goed- of af te keuren. De 

beoordeling bindt de Raad van Bestuur van de NMa dan ook niet in de toekomst. 
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Graag verneemt de NMa uw inhoudelijke reactie op deze informele beoordeling. De NMa stelt 

voor de informele beoordeling van de NMa en uw inhoudelijke reactie daarop met elkaar te 

bespreken. Daarmee eindigt het informele beoordelingstraject voor de NMa. 

 

De NMa is voornemens om betrokken partijen van de inhoud van de brief op de hoogte te stellen 

en desgewenst de bijlagen beschikbaar te stellen. Indien ProRail van mening is dat deze brief en 

bijlagen vertrouwelijke informatie bevatten, verzoekt de NMa u dit in een reactie binnen 5 dagen 5 dagen 5 dagen 5 dagen 

na dagtekeningna dagtekeningna dagtekeningna dagtekening gemotiveerd aan te geven. De NMa behoudt zich het recht voor om tot een ander 

oordeel te komen met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de door u verstrekte informatie. In 

dat geval neemt de NMa contact met u op alvorens zulke informatie aan derden openbaar wordt 

gemaakt. 

 

Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact 

opnemen met [XXX] of [XXX]. Bij een schriftelijke reactie verzoekt de NMa u te refereren aan 

kenmerk 103.806. 

 

Hoogachtend, 

 

 

De Raad van Bestuur van de NMa, namens deze 

 

 

W.G. 

[XXX] 
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Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage 1111    bij brief met kenmerk 103.806bij brief met kenmerk 103.806bij brief met kenmerk 103.806bij brief met kenmerk 103.806----46464646    

1111 InleidingInleidingInleidingInleiding    

De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft de concept systematiek ter bepaling van de 

gebruiksvergoeding versie d.d. 14 februari 2012 (kenmerk [xxx]) en de op 23 maart toegestuurde 

bijlagen (kenmerk [xxx]) informeel beoordeeld. De beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van 

het eerder aan ProRail toegestuurde toetsingskader dat bestaat uit de juridische uitgangspunten 

voor de gebruiksvergoeding en bijbehorende bedrijfseconomische principes. De bevindingen van 

de NMa staan hieronder per onderwerp weergegeven. Eerst volgt een beknopte beschrijving van 

het aan de beoordeling voorafgaande proces en een korte weergave van de juridische 

uitgangspunten voor de beoordeling. 

2222 ProcesProcesProcesProces    

De NMa heeft ProRail vanaf juni 2011 op meerdere momenten zowel mondeling als schriftelijk 

informeel geadviseerd over het tot stand brengen van een nieuwe systematiek ter bepaling van de 

gebruiksvergoeding. Op 12 juli 2011, 5 oktober 2011, 4 november 2011, 9 december 2011, 16 

december 2011 en 23 januari 2012 heeft de NMa schriftelijke reacties gegeven op de aan de NMa 

voorgelegde concepten van (delen van) de systematiek.  

 

Inhoudelijke besprekingen over de systematiek tussen de NMa en ProRail hebben plaatsgevonden 

op 29 juni 2011, 17 augustus 2011, 26 oktober 2011 in Utrecht en 25 januari 2012 in Den Haag. Op 

14 februari 2012 heeft de NMa de concept systematiek ter bepaling van de gebruiksvergoeding 

ontvangen ter beoordeling. Aanvullende bijlagen zijn op 23 maart jl. aan de NMa toegestuurd en 

zijn in deze beoordeling betrokken. 

3333 Juridische uitgangspuntenJuridische uitgangspuntenJuridische uitgangspuntenJuridische uitgangspunten    voor de voor de voor de voor de beoordelingbeoordelingbeoordelingbeoordeling    

De beoordeling van de concept systematiek heeft plaatsgevonden op basis van het eerder aan 

ProRail toegestuurde toetsingskader met kenmerk 103806/25.M1463. Hier volgt een korte 

weergave van het toetsingskader dat is gebruikt bij de voorliggende beoordeling.  

 

Artikel 6, lid 5 van Richtlijn 2001/14/EG stelt dat er een methode voor de toerekening van kosten 

van de beheerder moet worden opgesteld. De precieze wijze waarop de systematiek dient te 

komen tot kostengeoriënteerde tarieven, is niet verder voorgeschreven in de Spoorwegwet of in 

Richtlijn 2001/14/EG. De enige randvoorwaarde die hier geldt, is dat in de systematiek een 

causaal verband dient te worden gelegd tussen de kosten en de tarieven. De tarieven mogen 

immers niet meer bevatten dan de kosten die voortvloeien uit de exploitatie van de treindienst. De 

NMa gaat ervan uit dat in de methode zoals bedoeld in artikel 6, vijfde lid, deze relatie tussen 

gebruik en kosten dient te worden gelegd. Om te kunnen toetsen of dit het geval is, moet de 

systematiek ten minste aan de volgende randvoorwaarden voldoen: 

 

• Integraliteit: om te weten of kosten eventueel ten onrechte aan tarieven worden 

toegerekend, dient de input van de systematiek zo dicht mogelijk bij de integrale kosten 
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van ProRail te liggen en dient de output van het systeem (de tarieven) de integrale kosten 

te bevatten van de diensten waarvoor de tarieven worden bepaald. Zonder overzicht van 

de integrale kosten, is er geen oordeel te vellen over de vraag of de output juist is en of er 

een te groot of een te klein deel van de totale kosten aan de tarieven wordt toegerekend. 

• Causaliteit: de wijze waarop van de integrale kosten tot tarieven moet worden gekomen, 

is voorgeschreven in artikel 7, derde lid, van Richtlijn 2001/14/EG. Het moet gaan om de 

kosten die voortvloeien uit de exploitatie van de treindienst. Deze passage veronderstelt 

dat er een causale relatie wordt gelegd tussen tarieven en (gebruiks-)kosten. 

• Marktconformiteit: uitgangspunt voor het bepalen van kosten en tarieven is dat dit 

gebeurt op een wijze die gebruikelijk is voor ondernemingen, bijvoorbeeld bij de 

(grondslag voor) waardering van activa, de wijze van afschrijving, etc. Waar van dit 

principe wordt afgeweken, wordt gemotiveerd waarom er wordt afgeweken. 

 

Hiernaast moeten enkele minimumeisen aan de kwaliteit van de systematiek worden gesteld om 

met enige zekerheid te kunnen oordelen of deze aan de voornoemde drie voorwaarden voldoet. 

Deze eisen zijn: 

 

• Consistentie: de systematiek moet consistent zijn. Keuzes voor uitgangspunten moeten 

worden gemotiveerd en aan de keuzes moet in het hele document worden vastgehouden. 

Waar eventueel toch wordt afgeweken van gemaakte keuzes wordt gemotiveerd waarom 

vasthouden aan de keuze niet mogelijk is.  

• Transparantie: de systematiek bevat alle benodigde informatie, is toegankelijk, volledig 

en juist en sluit aan bij bestaande interne processen en besluitvorming, zoals de 

organisatie, de begrotingscyclus, de boekhouding, etc. 

• Navolgbaarheid: om te kunnen beoordelen of het systeem inderdaad leidt tot de beoogde 

output, moeten alle stappen van de input tot de output navolgbaar zijn. Zo moeten 

berekeningswijzen en sommen kloppen, mogen er geen stappen ontbreken en mogen er 

geen innerlijke tegenstrijdigheden in zitten. 

 

De beoordeling van de kwaliteit van het document ten aanzien van consistentie, transparantie en 

navolgbaarheid wordt hieronder niet separaat behandeld. De reden hiervoor is de samenhang en 

overlap met beoordeling van de juridische uitgangspunten en bedrijfseconomische principes. 

Opmerkingen ten aanzien van consistentie, transparantie en navolgbaarheid zijn in de 

onderstaande beoordeling en bijlage 2 verwerkt.    

4444 Beoordeling op basis van juridische uitgangspuntenBeoordeling op basis van juridische uitgangspuntenBeoordeling op basis van juridische uitgangspuntenBeoordeling op basis van juridische uitgangspunten    

4.14.14.14.1 Methode voor de toerekening van kostenMethode voor de toerekening van kostenMethode voor de toerekening van kostenMethode voor de toerekening van kosten    

Artikel 6, lid 5 van Richtlijn 2001/14/EG stelt dat er een methode voor de toerekening van kosten 

van de beheerder moet worden opgesteld. De getoetste systematiek wordt door de NMa 

beschouwd als de methode, bedoeld in artikel 6, vijfde lid, van de Richtlijn. Deze systematiek 

moet geschikt zijn om de tarieven voor het minimumtoegangspakket te bepalen. Gezien het feit 

dat deze tarieven jaarlijks in de netverklaring dienen te worden gepubliceerd, moet aan de hand 
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van de systematiek kunnen worden bepaald wat de begrote kosten zijn die in een gegeven 

dienstregelingsjaar zijn gemoeid met de diensten uit het minimumtoegangspakket, voor zover die 

kosten rechtstreeks uit de exploitatie van de treindienst voortvloeien.  

 

Beoordeling NMa  

Een kostentoerekeningssystematiek kan op verschillende manier worden ingericht met 

verschillende mogelijke uitkomsten tot gevolg. Juist omdat de (Europese) wetgever de 

spoorbeheerders aanzienlijke ruimte heeft gelaten om de wijze waarop van kosten tot tarieven 

moet worden gekomen te bepalen, is er niet één juiste systematiek met één juiste uitkomst in 

termen van kostengerelateerde tarieven. Er zijn dus meerdere systematieken denkbaar.  

 

Hieronder beoordeelt de NMa enkel of de wijze waarop ProRail invulling heeft gegeven aan de 

systematiek, in overeenstemming is met de wettelijke (rand)voorwaarden die gesteld zijn aan de 

kosten, de toerekeningswijze en de tarieven. 

4.24.24.24.2 IntegraliteitsvereisteIntegraliteitsvereisteIntegraliteitsvereisteIntegraliteitsvereiste    

Artikel 62, lid 1 van de Spoorwegwet stelt dat de begrote opbrengsten van de beheerder niet meer 

mogen bedragen dan de begrote kosten van de beheerder in één jaar. Volgens de Spoorwegwet 

bepaalt de systematiek de kosten die verdisconteerd worden in de diensten van het 

minimumtoegangspakket (annex II bij Ri. 2001/14/EG, categorie 1 en toegang via het spoor tot de 

voorzieningen genoemd onder categorie 2).1 Om te kunnen controleren om de systematiek het 

juiste kostendeel afsplitst uit de totale kosten van ProRail, moet de systematiek een (kwalitatief) 

overzicht bevatten van de totale kosten van ProRail. Zonder een totaalbeeld is immers niet te 

bepalen of de tarieven ten onrechte teveel of te weinig kosten toegerekend krijgen. 

 

Beoordeling NMa 

Het ontbreekt de systematiek aan een totaaloverzicht van de organisatorische indeling van 

ProRail met aanduiding of afdelingen kosten veroorzaken in verband met de diensten van het 

minimumtoegangspakket. Zodoende kan niet worden gecontroleerd of alle kostengenererende 

afdelingen (activiteiten) in ogenschouw worden genomen bij de bepaling van de tarieven. 

 

De materiële reikwijdte van de systematiek is niet geheel helder. Getuige de tekst bepaalt het 

document de gebruiksgerelateerde kosten (artikel 7 lid 3 van Richtlijn 2001/14/EG jo. artikel 62, 

zevende lid, Sw). Uit de tekst van de systematiek blijkt echter niet eenduidig of de kosten van de 

in voetnoot 1 opgesomde activiteiten niet toch in de tarieven terechtkomen. Ook is er geen 

                                                           
1 De systematiek bepaalt onder meer niet: de tarieven en kosten van de HSL en de Betuweroute, 

de tarieven van de diensten genoemd in Annex II, categorieën 2, 3 en 4 van Richtlijn 2001/14/EG, 

de reserveringsvergoeding, de prestatieregeling, een eventuele schaarsteheffing, tarieven voor 

calamiteitenafhandeling, de hoogte van kortingen voor onderbenutting en de tarieven voor 

fecaliënafvoer op emplacementen. 
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volledig overzicht van de activiteiten en geen overzicht van alle geëlimineerde kosten (diensten).2 

Dit leidt ertoe dat de tarieven kosten kunnen bevatten waarmee geen causale relatie bestaat. 

 

De temporele reikwijdte van de systematiek is ook niet helder in de huidige vorm. De systematiek 

geeft niet aan gedurende welke periode de systematiek wordt toegepast. Om te kunnen 

beoordelen of de inhoud van de systematiek robuust is, moet in ieder geval nagegaan kunnen 

worden of de veronderstellingen die erin zijn opgenomen, verdedigbaar zijn gedurende de gehele 

termijn waarvoor toepassing voorzien is.3 

 

De integrale toerekening is voor kostenposten niet eenduidig. In beginsel dienen alle kosten die 

door een dienst worden veroorzaakt, ook aan het tarief voor die dienst worden toegerekend. Bij de 

volgende kostenposten gebeurt dit niet:    

• Tarief treinpad; vervangingsinvesteringen bovenbouw. Hier wordt gekozen voor een 

toerekening van de kosten van 10 year steady state renewal. Kort gezegd, komt het 

erop neer dat het gebruiksgerelateerde deel van de kosten van bovenbouwvervanging 

wordt toegerekend aan het tarief voor treinpaden. Dit zijn kosten die gebaseerd zijn op 

een voortschrijdend gemiddelde van vervangingskosten over tien jaar. De daadwerkelijke 

vervangingsbehoefte bepaalt op welk deel van het netwerk de opbrengsten worden 

ingezet. Dit principe wijkt af van het integraliteitsbeginsel omdat niet de integrale 

gebruiksgerelateerde kosten in de tarieven worden verdisconteerd, maar een gemiddelde. 

Gezien de vrijheid die artikel 7, zesde lid, van Richtlijn 20014/14/EG hier biedt, is dit 

acceptabel. 

• Ten aanzien van de dienst Gebruik Bovenleiding stelt ProRail dat het grootste deel van de 

transportkosten van de netbeheerders transportafhankelijk zijn. ProRail kiest er hierom 

voor om de volledige transportkosten in de gebruiksvergoeding op te nemen. Daarnaast 

worden de kosten van onderhoud en vervanging van bovenleiding geheel buiten de 

kostenbasis te houden, volgens ProRail omdat van deze kosten niet te bepalen is welk 

deel daarvan gebruiksgerelateerd is.  

• Hetzelfde geldt voor de posten schoonmaak hal, fietsenstalling en energie. 

 

                                                           
2 In de systematiek ontbreekt de beschrijving waarvoor de systematiek precies dient. Dit zou 

bijvoorbeeld kunnen zijn: de systematiek dient voor de bepaling van tarieven uit het 

minimimumtoegangspakket, voor zover ProRail de diensten daaruit aanbiedt, voor zover deze 

worden aangeboden op de hoofdspoorweginfrastractuur en door ProRail (niet Keyrail), etc. 

Inhoudelijk bezien geschiedt de toerekening van kosten wel correct, maar een uitputtende 

afbakening van wat wel en niet wordt aangeboden (c.q. toegerekend) ontbreekt. 
3 Zo is bijvoorbeeld de vraag of het systeem van 10 year steady state renewal voor vervanging 

van de bovenbouw inderdaad haalbaar is. Ook is bijvoorbeeld de vraag of indexering die wordt 

toegepast reëel is; mogelijk stijgen kostenposten in de relevante periode met meer dan het 

toegepaste indexcijfer. Om hier een beeld van te krijgen, zou de periode bekend moeten zijn. 
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Gezien het bovenstaande valt niet uit te sluiten dat er ten onrechte kosten in de tarieven terecht 

komen waarmee geen causale relatie bestaat met de diensten uit het minimumpakket. Daarnaast 

is het niet helder op welke punten de systematiek van tijd tot tijd aangepast wordt of kan worden 

en op welke punten niet. 

4.34.34.34.3 CausaliteitsvereisteCausaliteitsvereisteCausaliteitsvereisteCausaliteitsvereiste    

Artikel 7, lid 3 van Richtlijn 2001/14/EG stelt dat de heffing voor het minimumtoegangspakket en 

toegang tot voorzieningen gelijk moet zijn aan de kosten die rechtstreeks uit de exploitatie van de 

treindienst voortvloeien. Deze bepaling veronderstelt een causaal verband tussen 

diensten/faciliteiten, de kosten die het gebruik daarvan genereert en de tarieven die daarvoor 

geheven worden. De causaliteit moet in de systematiek tot uidrukking komen in de kwalificatie 

dat bepaalde (soorten) kosten 100% wel of niet gerelateerd zijn aan het gebruik van de diensten 

en faciliteiten uit het minimumtoegangspakket of in de mate waarin kosten gerelateerd zijn aan 

gebruik (c.q. verdeelsleutels). 

 

Beoordeling NMa: 

Door ProRail is voor de bepaling van de in rekening te brengen kosten het begrip 

gebruiksvergoeding als volgt uitgewerkt. “De kosten die gemaakt worden om de huidige 

infrastructuur gereed te hebben om treinen veilig over te laten rijden worden beschouwd als niet 

rechtstreeks uit de exploitatie van de treindienst voortvloeiend. Alle kosten die vervolgens direct 

veroorzaakt worden door het rijden van treinen worden beschouwd als kosten die via de 

gebruiksvergoeding moeten worden doorberekend.” 

 

Op basis van de uitwerking van ProRail hieraan heeft gegeven blijkt dat “de huidige infrastructuur 

gereed” per dienst als volgt is gespecificeerd: 

1. Dienst treinpad (waaronder sporen, wissels): uitgangspunt is de huidige, bestaande 

infrastructuur (alle sporen en alle wissels, exclusief zijsporen). De kosten die 

samenhangen met het gebruik (rijden van treinen) worden toegerekend aan de 

gebruiksafhankelijke kosten. 

2. Dienst transfer: uitgangspunt is voor elk station een minimum voorziening om reizigers 

te vervoeren, dit is het kleinste type station: halte. De kosten die samenhangen met deze 

haltes worden beschouwd als kosten die niet rechtstreeks samenhangen met de 

exploitatie van de treindienst. Vervolgens worden per station de meerkosten ten opzichte 

van de kosten van een (gemiddelde) halte toegerekend aan gebruiksafhankelijke kosten. 

Uitsluitend de categorieën kosten die variëren met het aantal in- en uitstappers worden 

meegenomen in de gebruiksvergoeding: schoonmaak, onderhoud, hal en 

fietsenstallingen. 

3. Dienst opstellen: uitgangspunt is de huidige, bestaande infrastructuur (zijsporen). De 

kosten die samenhangen met gebruik van zijsporen worden toegerekend aan de 

gebruiksafhankelijke kosten. 

4. Dienst bovenleiding: uitgangspunt is de huidige, bestaande infrastructuur. De kosten die 

samenhangen met gebruik (rijden van elektrische treinen) worden toegerekend aan de 
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gebruiksafhankelijke kosten. In de gebruiksvergoeding worden uitsluitend de (volledige) 

transportkosten van de netbeheerders verwerkt. 

 

Tarieven treinpad 

• In de systematiek zijn in de kostenbasis de kosten van de medewerkers van 

treindienstleiding, calamiteitenorganisatie en capaciteitsverdeling volledig (100%) 

gebruiksgerelateerd beschouwd. Uit een later toegezonden brief blijkt dat ProRail alsnog in 

staat is gebleken om voor dit onderdeel van Treinpad een “relatiegrafiek” te ontwikkelen en 

vervolgens te bepalen welk deel van de kosten gebruiksgerelateerd is. Deze laatste werkwijze 

past geheel in de gekozen invulling van de gebruiksvergoeding. Dit heeft echter wel tot 

gevolg dat de beschrijving en de uitwerking van de kosten voor 2013 nog in de systematiek 

aangepast moeten worden aan deze wijziging. 

• De kosten van het aanbieden van treinpaden (onderhoudskosten baan, etc.) worden op 

salderingsbasis berekend nadat de integrale kosten van alle (gecumuleerde) diensten uit het 

minimumtoegangspakket zijn geïdentificeerd. Uit dit totaal worden eerst de kosten van de 

groepen transfer bovenleiding en emplacementen geëlimineerd. Het saldo is “dus” toe te 

rekenen aan de baan (treinpad). Feitelijk houdt dit in dat er geen causale relatie wordt gelegd 

tussen de kosten van de baan en de tarieven. Hier wordt voorondersteld dat deze relatie er is. 

Dit is evenwel niet aangetoond. 

• Sommige kostenposten worden genoemd, maar daarvan wordt niet toegelicht of zij 

gebruiksgerelateerd zijn. Zo worden op p. 12 “MIRT-projecten” genoemd, waarvan niet 

duidelijk wordt waarom deze niet toegerekend zouden hoeven worden. 

 

Tarieven transfer 

• Ten aanzien van stations wordt een afwijkende definitie van het begrip “gebruiksgerelateerd” 

gehanteerd. Hier wordt een minimumniveau van voorzieningen geïdentificeerd dat niet 

gebruiksgerelateerd is. Voor de overige drie dienstengroepen wordt niet voor deze benadering 

gekozen. De motivering daarvoor ontbreekt echter. De onderbouwing klopt op zich in 

voldoende mate, met uitzondering van de hieronder verder geplaatste opmerkingen. 

• Niet duidelijk wordt op grond waarvan de kosten van schoonmaak en onderhoud van stations 

in de categorie variabel zijn ingedeeld. Blijkbaar is hier een verband met het aantal reizigers 

op het station, maar dit wordt niet verder toegelicht. Voor energiekosten wijkt de kwalificatie 

ook af; deze afwijking wederom is niet gemotiveerd. 

• Niet helder is wat bedoeld wordt met de twee posten genaamd “inframutanten”. Deze zijn 

kennelijk niet gebruiksgerelateerd, maar de reden voor deze kwalificatie ontbreekt. 

 

Tarieven emplacementen 

• Aangenomen wordt dat de kosten voor CBG hoger zijn dan voor NCBG. Dit wordt echter niet 

onderbouwd met voorbeelden. Op het niveau van de tariefdrager lijken de kosten echter 

voldoende causaal bepaald: op het tariefniveau lijkt dit te worden losgelaten. In principe is dit 

toegestaan, maar dan wel met de toelichting daarbij dat causaliteit op tariefniveau wordt 

losgelaten. 
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• Verder zijn er veel diensten inbegrepen in het tarief voor emplacementen die daar strikt 

genomen niet onder (hoeven te) vallen. De vraag is wat er met de kosten voor zulke 

voorzieningen is gebeurd: zijn deze toegerekend of niet? 

• De kosten van het gebruik van emplacementen zijn op dezelfde wijze bepaald als de kosten 

van het gebruik van treinpaden. De vraag of er kostenverschillen voortvloeien uit het 

dynamisch gebruik van capaciteit (rijden) of statisch gebruik (parkeren, tanken, etc.) wordt 

echter niet beantwoord. Als de aanname is dat kosten toenemen bij intensiever gebruik, dan 

dient het geschetste verschil nader onderbouwd te worden. 

 

Tarieven gebruik bovenleiding 

• Zie opmerkingen ten aanzien van gebruik bovenleiding bij het onderwerp causaliteit.  

 

ProRail heeft gekozen voor een model waarin individuele tarieven niet kostengeoriënteerd lijken te 

zijn. De kostenoriëntatie lijkt te worden gevolgd tot op het niveau van de tariefdrager per dienst 

uit het minimumtoegangspakket.4 In de lezing van de Spoorwegwet die de NMa erop nahoudt, is 

dit toegestaan. Immers, de tarieven dienen enerzijds kostengeoriënteerd en anderzijds 

onderhandelbaar te zijn. Indien een rigide systeem van kostenoriëntatie per individueel 

tarief/dienst zou worden gehanteerd, zou er geen ruimte voor onderhandeling zijn zonder dat 

daarbij de wet wordt overtreden. Hiermee wordt volgens de NMa de juiste balans geslagen 

tussen enerzijds kostenoriëntatie en anderzijds onderhandelbaarheid. 

4.44.44.44.4 Registratie van kostenRegistratie van kostenRegistratie van kostenRegistratie van kosten    

De integrale kosten, waaronder de kosten die bepalend zijn voor het vaststellen van de 

gebruiksvergoeding, kunnen worden afgeleid uit de jaarlijkse begrotingscyclus. Er hoeft geen 

separate kostenregistratie te worden bijgehouden. Voorwaarde is dat de input voor de 

systematiek consistent is. De kosten die via de systematiek worden toegerekend, moeten zoveel 

mogelijk aansluiten bij de werkelijke kosten van ProRail. Om dit te bewerkstelligen kan in de 

praktijk het best worden aangesloten bij reeds bestaande systemen van kostenregistratie 

(jaarrekening, boekhouding, planning- en controlecyclus, in casu ook het beheerplan). Hiernaast 

geldt dat het bijhouden van een activaregister dat aansluit bij de gereguleerde tarieven (een 

regulatory asset base of RAB) de voorkeur heeft. 

 

Beoordeling NMa: 

De begroting van kosten en kwantiteiten uit het Beheerplan vormt voor de basis voor de bepaling 

van de gebruiksvergoeding. De begroting voor het eerstkomende jaar in het Beheerplan is het 

interne kader voor ProRail en wordt opgenomen in de bedrijfsadministratie. Het Beheerplan 

maakt onderdeel uit van de planning- en controlecyclus van ProRail. Voor de bepaling van de 

gebruiksvergoeding wordt niet het eerste begrotingsjaar, maar het tweede begrotingsjaar 

                                                           
4 Voorbeeld is het tarief voor transferdiensten. De tariefdrager bevat alle (gebruiksgerelateerde) 

kosten van het totaal van alle stations door passagiers en treinen. De tarieven voor het gebruik 

van een specifiek station met een specifiek type trein zijn echter niet kostengeoriënteerd. 
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gebruikt.5 Dit impliceert dat niet alleen het eerste begrotingsjaar nauwkeurig begroot moet 

worden, maar ook het daarop volgende jaar. Dit vergt specifieke interne procedures. Het is de 

NMa niet bekend of de interne procedures hierop optimaal op zijn ingesteld. Een omschrijving 

van waarborgen ontbreekt in de systematiek. 

 

Ook in het schema in Annex 1 ontbreekt de aanduiding (per document) of de informatie bestaat 

uit harde getallen of uit dynamische documenten die op jaarbasis worden aangepast. Ook bij het 

organisatieschema op blad 14 van de systematiek staat niet aangegeven welke 

organisatieonderdelen kosten in verband met de gebruiksvergoeding genereren en welke niet. In 

beide gevallen zorgen de omissies ervoor dat de daadwerkelijk gebruikte cijfers niet in de 

organisatie te traceren zijn aan de hand van de systematiek zelf. Dit doet de robuustheid en de 

betrouwbaarheid van de systematiek afnemen. 

 

De NMa constateert dat ProRail in de systematiek gebruik maakt van de uitgaven van 

vervangingsinvesteringen van 10 jaar vooruit. De NMa is van oordeel dat dit een zeer lange 

periode is om vooruit te kijken. In de organisatie moeten waarborgen aanwezig zijn om de 

vervangingsinvesteringen voor 10 jaar vooruit juist en nauwkeurig te begroten. Immers, het 

belang van de vervangingsinvesteringen als aandeel in de gebruiksvergoeding is groot. Voor de 

NMa is niet bekend of hiervoor voldoende waarborgen in de organisatie zijn ingebouwd. 

 

Ten aanzien van de beoordeling en bevindingen Ernst & Young (hierna: EY) over de systematiek 

wordt het volgende opgemerkt. De wijze waarop ProRail met de door EY geconstateerde manco’s 

is omgegaan, staat vermeld in bijlage XX met het EY bevindingenrapport. “Door deze toets van EY 

en het opvolgen van hun bevindingen door ProRail is de methodiek traceerbaar en eenduidig.” De 

NMa is van mening dat dit niet zo kan worden gesteld. In de reactie van ProRail op de 

constateringen van EY staat over het algemeen enkel dat vraagpunten zijn verduidelijkt in de 

nieuwe tekst. Hier staat niet hoe het is verduidelijkt en ook zeker niet of het geconstateerde 

manco hiermee verdwenen is. De NMa adviseert ProRail om EY opdracht te geven om vast te 

stellen of door de door ProRail aangebrachte wijzigingen de geconstateerde manco’s zijn 

opgeheven. 

 

Om tot een juiste en volledige vaststelling van de gebruiksvergoeding te komen, adviseert de 

NMa om jaarlijks een externe accountantscontrole uit te laten voeren op de toepassing van de 

systematiek. De accountantscontrole richt zich op het juist en volledig bepalen van de tarieven 

conform de beschreven systematiek. Deze werkwijze is in overeenstemming met andere gebieden 

waarop economische regulering van toepassing is. De NMa acht dit een belangrijke maatregel om 

de zuiverheid van de resultanten te zekeren.    

                                                           
5 Ter toelichting: in december 2012 verschijnt het Beheerplan 2013, met daarin opgenomen de 

intern goedgekeurde begroting voor 2013. Dit Beheerplan wordt gebruikt voor de 

gebruiksvergoedingstarieven voor 2014. 
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5555 Beoordeling op basis van bedrijfseconomische principesBeoordeling op basis van bedrijfseconomische principesBeoordeling op basis van bedrijfseconomische principesBeoordeling op basis van bedrijfseconomische principes    

    

5.15.15.15.1 Kosten: prospectief of retrospectiefKosten: prospectief of retrospectiefKosten: prospectief of retrospectiefKosten: prospectief of retrospectief    

Ondernemingen kunnen kosten prospectief of retrospectief vaststellen. Artikel 62, eerste lid, 

Spoorwegwet spreekt van begrote kosten. Zodoende dienen de tarieven van ProRail gebaseerd te 

zijn op prognoses. Hiernaast geldt dat het aanbod van de gebruiksvergoeding dat in de 

netverklaring moet worden gepubliceerd, gebaseerd moet zijn op een begroting (artikel 62, lid 1 

Sw). Ook dit dwingt de beheerder tot het maken van een prospectieve kostenanalyse. Dit sluit niet 

uit dat gegevens uit het verleden (moeten) worden gebruikt om de omvang van kosten te 

voorspellen. Ook dienen de productiekwantiteiten te worden voorspeld om de met die intensiteit 

gepaard gaande kosten te bepalen. Aan alle voorspellingen moet een juiste en eenduidige 

onderbouwing ten grondslag liggen.  

 

Beoordeling NMa 

De kostenbasis voor de gebruiksvergoeding is volledig gebaseerd op het Beheerplan van ProRail. 

Dit plan is gebaseerd op prospectieve informatie (de begroting). In het Beheerplan is ook een 

prognose opgenomen van de productiekwantiteiten (zoals treinkilometers en tonkilometers). Dit 

vormt de basis voor de berekening van de gebruiksvergoedingstarieven. Opvallend aan het 

Beheerplan is dat niet eenduidig blijkt of de begrote posten zijn gebaseerd op begrote inkomsten 

of begrote uitgaven. Voor de bepaling van het gebruiksgerelateerde deel van de kosten dient 

zoveel mogelijk te worden uitgegaan van begrote kosten. 

 

Op een belangrijk punt wijkt de systematiek af het uitgangspunt dat begrote kosten de basis voor 

de tarieven dienen te zijn. Voornamelijk de onderhoudskosten van de baan (toegerekend aan de 

tarieven voor de dienst treinpad) zijn niet gebaseerd op geplande vervanging en vernieuwing, 

maar op een gemiddelde vervangingsbehoefte per 10 jaar. De gemiddelde vervangingsbehoefte is 

geen reflectie van de daadwerkelijke vervangingsbehoefte. Deze afwijking lijkt te zijn ingegeven 

door twee factoren. Ten eerste zou de toerekening daadwerkelijke vervangingskosten in een 

gegeven jaar kunnen leiden tot onwenselijke tariefschommelingen. Ten tweede geeft ProRail aan 

dat het causale verband tussen gebruiksintensiteit en de vervangingsbehoefte op dit moment 

onvoldoende meetbaar is. De systematiek bevat relatiegafieken die een verband leggen tussen het 

gebruik en de kosten van vervanging. Deze grafieken zijn echter niet op basis van empirie 

opgesteld, maar op basis van een (externe) expert opinion. Als gevolg hiervan worden de kosten 

van vervangingen noch op prospectieve, noch op retrospectieve basis begroot, maar op een 

gemiddelde. Dit is beginsel toegestaan. De NMa adviseert om de werkelijke relatie te (blijven) 

monitoren en als controle-instrument te gebruiken. 

5.25.25.25.2 ProportionaliteiProportionaliteiProportionaliteiProportionaliteit: verdeelsleutelst: verdeelsleutelst: verdeelsleutelst: verdeelsleutels    

Alle kostensoorten dienen te worden gesplitst aan de hand van verdeelsleutels. De verdeelsleutels 

dienen aan te geven in hoeverre diensten uit het minimumtoegangspakket kosten veroorzaken die 

aan de exploitatie van de treindienst zijn toe te rekenen. Voor de verdeelsleutels geldt dat deze 
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objectief, bestendig, transparant en meetbaar moeten worden bepaald. De sleutel moet 

bovendien inhoudelijk voldoen aan het proportionaliteitsvereiste.6  

 

Beoordeling NMa 

Per dienst zijn de gebruiksafhankelijke en de niet-gebruiksafhankelijke kosten bepaald. Deze 

bepaling geschiedt door middel van relatiegrafieken (treinpad, emplacementen), door de kosten 

van een minimumvoorziening te bepalen (stations) en door een forfaitaire toerekening van kosten 

(bovenleiding). Opvallend is wel dat het om vier verscheidende manieren van toerekening gaat, 

waar de voorkeur uit zou gaan naar één consistente wijze van toerekening.  

 

Tussen hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 ontbreekt een belangrijke stap in de systematiek. In hoofdstuk 

5 worden de integrale kosten per dienst weergegeven, waarbij alle kostenposten zijn genoemd. 

Een aantal kostenposten keert niet terug in hoofdstuk 6. Kennelijk zijn deze 100% niet-

gebruiksgerelateerd. Het verdient aanbeveling een overzicht op te nemen van kostenposten die 

0% gebruiksgerelateerd zijn, 100% en met een percentage tussen 0 en 100. Hierdoor wordt 

inzichtelijk hoe het splitsingsproces plaatsvindt. 

 

Per dienstenpakket worden de totale gebruiksafhankelijke kosten bepaald. De kosten per dienst 

worden over de tariefdrager omgeslagen en vervolgens nader gedifferentieerd (bijvoorbeeld naar 

het gewicht van de trein of de grootte van het station). Hierbij maakt ProRail gebruik van 

verhoudingen in kosten.7 In het rapport zijn de verhoudingen in de tarieven weliswaar toegelicht, 

maar er is geen onderbouwing gegeven van de wijze waarop de tarieven zijn gedifferentieerd (c.q. 

of de relatie tussen de differentiatie en het kostenverschil 1:1 is). De NMa adviseert om de wijze 

van differentiatie duidelijk weer te geven en om de tarieven te differentiëren op basis van een 

kostenonderzoek. Daarbij adviseert de NMa om de tarieven eerst op basis van proportionaliteit 

(verhouding met gebruiksgerateerdheid) te bepalen. Daarna kunnen de tarieven indien gewenst 

op basis van toegelichte overwegingen worden aangepast. Dit bewerkstelligt dat een zuivere 

bedrijfseconomische berekening wordt gevolgd. 

5.35.35.35.3 MarktconformiteitMarktconformiteitMarktconformiteitMarktconformiteit    

5.3.1 Materiële vaste activa en kapitaallasten 

Volgens algemeen aanvaarde bedrijfseconomische principes worden investeringsuitgaven in 

principe geactiveerd. Voor materiële vaste activa is de gebruikelijke methode dat gedurende de 

                                                           
6 Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de gekozen methode de proportie van de 

gebruiksgerelateerdheid zo goed mogelijk weerspiegelt. Het proportionaliteitsbeginsel houdt ook 

in dat niet steeds de meest nauwkeurige meetmethode hoeft te worden gekozen. Methoden die 

onredelijk bezwarend zijn in termen van kosten, inzet of verstoring van bedrijfsprocessen hoeven 

niet te worden gekozen ook al zijn zij het meest nauwkeurig. 
7  Dit is bijvoorbeeld de verhouding tussen kosten van een lichte trein ten opzichte van een zware 

trein. 
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levensduur jaarlijks kapitaallasten worden bepaald (bestaande uit afschrijvingskosten en het 

rendement over de gemiddelde activawaarde in het jaar). 

 

Beoordeling NMa: 

ProRail heeft met de Staat afspraken gemaakt over de verwerving en financiering van activa 

(sporen, wissels, kunstwerken, stations, etc.). Voor (nieuwe) uitbreidingsinvesteringen zoals een 

nieuwe spoorlijn ontvangt ProRail, na goedkeuring van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 

(hierna: ministerie van IenM), een volledige vergoeding van de Staat.8 Aangezien daarmee de 

kapitaallasten volledig worden afgedekt en de investering per saldo nihil is, leidt deze investering 

niet tot kapitaallasten voor ProRail en ook niet tot een doorbelasting van kapitaallasten in de 

gebruiksvergoeding. 

 

Voor de vervangingsinvesteringen geldt een afwijkende werkwijze. Deze worden begroot in het 

jaarlijkse Beheerplan en rechtstreeks gefinancierd vanuit een bijdrage van het ministerie van IenM 

en de gebruiksvergoeding. De vervangingsinvesteringen van ProRail worden op kasbasis 

gestuurd.9 De werkwijze van ProRail leidt ertoe dat de kosten op het moment van de uitgaven 

worden genomen, in plaats van het verdelen van de kapitaallasten over de levensduur van het 

actief. Het is derhalve niet nodig om hiervoor eigen vermogen en/of vreemd vermogen aan te 

trekken. Als gevolg daarvan hoeft ProRail geen WACC toe te rekenen aan de gebruiksvergoeding. 

Om schommelingen in de jaarlijkse uitgaven van vervangingsinvesteringen tegen te gaan, gaat 

ProRail voor het bepalen van de hoogte van de gebruiksvergoeding uit van het begrote 

gemiddelde van een periode van de eerstkomende 10 jaar. 

 

De NMa heeft een berekening gemaakt om de jaarlijkse kapitaallasten die volgen uit de door 

ProRail toegepaste methode te vergelijken met jaarlijkse kapitaalkosten die volgen uit de 

gebruikelijke methode. Uit deze berekening is gebleken dat de door ProRail gehanteerde methode 

leidt tot lagere jaarkosten dan de gebruikelijke methodiek. Dit betekent dat de door ProRail 

toegepaste methodiek niet in het nadeel van de afnemers is. Gezien de uitdrukkelijke voorkeur 

van ProRail voor de in de systematiek opgenomen methode en gezien het feit dat deze methode 

niet in het nadeel van de gebruikers uitvalt, heeft de NMa geen bezwaar tegen deze werkwijze van 

ProRail. Indien de herziening van de Europese richtlijnen leidt tot de verplichting om de regulatory 

asset base vast te stellen, dient de werkwijze van ProRail te worden aangepast. 

5.3.2 Begrote inkomsten gelijk aan begrote uitgaven 

Over het algemeen is het voor ondernemingen niet gebruikelijk om de begrote inkomsten op 

totaalniveau gelijk te stellen aan de begrote uitgaven. 

 

                                                           
8 Dit wordt financiering à fonds perdu genoemd. 
9 Dit betekent dat de jaarlijkse vervangingsinvesteringen worden opgenomen als begrotingspost 

en een deel wordt gefinancierd door het ministerie van IenM en een deels wordt gefinancierd door 

de gebruiksvergoeding. 
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Beoordeling NMa: 

De systematiek gaat er grotendeels van uit dat begrote inkomsten gelijk zijn aan begrote uitgaven. 

Dit is ongebruikelijk voor het plannen van uitgaven. Inkomsten zijn immers niet gegarandeerd 

want de vraagzijde van de markt ligt niet in het machtsbereik van een onderneming. Geplande 

uitgaven zijn daarentegen met grotere mate van zekerheid te bepalen. De werkwijze van ProRail 

leidt ertoe dat het in de praktijk lastig is om daadwerkelijke kostenfluctuaties te voorspellen en op 

te vangen in de tarieven. 

 

De NMa kan zich vier verklaringen voorstellen waarom ProRail afwijkt van hetgeen volgens 

bedrijfseconomische principes gangbaar is. Ten eerste is het een feit dat er geen rendement wordt 

gemaakt op bedrijfsactiviteiten en kapitaal (kapitaalbaten worden verrekend met de lasten). Ten 

tweede zorgt de keuze voor het begroten van vervangingsinvesteringen op basis van het 10 year 

steady state renewal-principe ervoor dat de kosten niet vanuit de daadwerkelijke 

vervangingsbehoefte worden bepaald, maar op basis van een gemiddelde. Ten derde worden 

begrote kosten per tarief gedeeld door begrote volumes. Er vindt geen correctie plaats voor 

daadwerkelijke volumes. Ten vierde werkt ProRail op basis van een aangevulde begroting.10 

 

De werkwijze van ProRail is voor de NMa acceptabel. De NMa wijst er wel op dat deze methode 

ertoe leidt dat er steeds financiële buffers aanwezig moeten zijn om verschillen tussen ramingen 

(veelal gebaseerd op gemiddelden) en daadwerkelijke kosten op te vangen. Dit kan tot problemen 

leiden op het moment dat de kosten in enig jaar niet gemiddeld maar bovengemiddeld zijn. Er is 

in zulk geval immers geen ruimte in de tarieven om een dergelijke tegenvaller te compenseren.    

5.3.3 Kostenstijgingen: indexering 

Te verwachten kostenstijgingen worden in (meerjaren)begrotingen doorgaans gebaseerd op twee 

variabelen. Dit zijn mutaties in het uitgavenpatroon (meer of minder investeringen) en mutaties 

in het prijspeil van grondstoffen en bedrijfsmiddelen (meer of minder kosten). Op hun beurt 

kunnen deze stijgingen dan worden verdisconteerd in tarieven voor het betreffende jaar. 

 

Beoordeling NMa 

De wijze waarop ProRail omgaat met kostenstijgingen en -dalingen wijkt af van de gangbare 

werkwijze. Ter bepaling van de tarieven voor het minimumpakket indexeert ProRail de kosten die 

resulteren uit het splitsen in een gebruiksafhankelijk en een gebruiksonafhankelijk deel en het 

toerekenen aan tariefdragers. In de zomer voorafgaand aan het jaar waarin de 

gebruiksvergoedingstarieven ingaan, worden de tarieven aangepast naar het prijspeil van het 

eerstkomende jaar op basis van de consumentenprijsindex (hierna: CPI).11 Hoewel deze wijze van 

doorberekenen van kostenstijgingen ongebruikelijk is, lijkt deze voort te vloeien uit het feit dat de 

grootste kostenpost (onderhoud en vervanging) slechts indirect gebaseerd is op de daadwerkelijk 

                                                           
10 Dit houdt in: “het bedrag waar subsidie voor wordt aangevraagd betreft de begrote kosten 

minus de begrote opbrengsten uit (met name) gebruiksvergoeding” (blad 12 van de systematiek). 
11 Op blad 29 van de systematiek is de indexeringsmethodiek uiteengezet. 
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te verrichten investeringen. Daarnaast zijn ook daadwerkelijke kostenstijgingen volgens de NMa 

lastig te voorspellen, gezien het feit dat de tarieven twee jaar voor hun ingangsdatum al bekend 

moeten zijn.  

 

De werkwijze van ProRail acht de NMa aanvaardbaar. Ten eerste is deze werkwijze gebruikelijk in 

netwerkindustrieën. Het gebruik van zo recent mogelijke gegevens op basis van een externe bron 

is een juiste werkwijze. Het is wel de vraag of de CPI representatief is. Immers, het betreft hier 

niet de indexering van consumentengoederen, maar de specifieke inkopen die ProRail doet (zoals 

infrastructuur investeringen, onderhoud en eigen personeel). Hiermee is niet gesteld dat de CPI 

onjuist is, maar een onderbouwing voor de keuze ontbreekt. Risico van deze werkwijze is dat de 

daadwerkelijke kosten met meer dan de CPI zullen stijgen. Het is niet duidelijk of en hoe ProRail 

deze risico’s heeft afgedekt. 

6666 ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Het eindoordeel van de NMa luidt dat de concept systematiek versie d.d. 14 februari 2012 niet 

eenduidig voldoet aan de gestelde juridische uitgangspunten en algemeen aanvaarde 

bedrijfseconomische principes. Hierbij gaat het met name om de gestelde eisen ten aanzien van 

causaliteit, integraliteit en registratie van de kosten. Ook de kwaliteit van het document ten 

aanzien van consistentie, transparantie en navolgbaarheid laat nog te wensen over. 
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Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage 2222    bij brief met kenmerk 103.806bij brief met kenmerk 103.806bij brief met kenmerk 103.806bij brief met kenmerk 103.806----46464646    

    

Overige opmerkingen per paginaOverige opmerkingen per paginaOverige opmerkingen per paginaOverige opmerkingen per pagina 

 

Blad 4 

Een duidelijke omschrijving waarvoor het document bedoeld is, ontbreekt. 

 

Blad 5 

 “Hierin staan de regels m.b.t. de hoogte van de ontvangsten van de gebruiksvergoeding (begrote 

opbrengsten mogen niet meer bedragen dan de begrote kosten).” Hetgeen tussen haakjes staat is 

de essentie. Dit centraal stellen in combinatie met het wettelijke gegeven dat de 

gebruiksvergoeding gelijk is aan de kosten die rechtstreeks uit de exploitatie van de treindienst 

voortvloeien. 

 

Blad 7 

• “bijlage 56” moet bijlage 6 zijn. 

• Citaat: “In deze nota worden alleen de stappen tot het komen van tarieven van categorie 1 en 

2 weergegeven…” Uitleg waarom dit zo is, ontbreekt. 

• Onderaan laatste zin toevoegen: “… van categorie 1 en 2 (voor zover het de toegang via het 

spoor tot de voorzieningen betreft) weergegeven, … “ 

 

Blad 8:  

• Suggestie om aan te geven dat in de gebruiksvergoeding slechts de kosten van de toegang via 

het spoor tot de voorzieningen zijn meegenomen. Nu kan gelezen worden dat ook de kosten 

van het gebruik van voorzieningen is meegenomen. 

• De kosten van calamiteiten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Dit impliceert dat de 

kosten hiervan afgesplitst dienen te worden en dus geen deel uitmaken van de kostenbasis. 

Een alternatieve werkwijze hiervoor is dat de opbrengsten hiervan in mindering worden 

gebracht van de kostenbasis. 

 

Blad 9 

• Stap 1, hier worden ook de kosten van categorie 2 (verlening van diensten), categorie 3 en 

categorie 4 geëlimineerd. Of zit dit in stap 2? In dat geval lijkt het schema niet te kloppen, 

want in het schema worden alleen in stap 1 kosten buiten de gebruiksvergoeding 

geëlimineerd. Verder is niet in het rapport toegelicht op welke wijze de kosten worden 

geëlimineerd. Dit kan in hoofdstuk 5 worden weergegeven. 

• Onder overige diensten valt ook: categorie 2, onderdeel “de verlening van diensten”. 

• Opsomming onderaan komt te laat. Suggestie om deze opsomming naar blad 2 te 

verplaatsen. 
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Blad 10 

Indien aan het eind van de inleiding wordt aangeven dat de gebruiksgerelateerde kosten de 

kosten zijn die via de gebruiksvergoeding in rekening worden gebracht, wordt de cirkel rond 

gemaakt. 

 

Blad 12:  

• Onduidelijk is wat met het “gewenste prestatieniveau” wordt bedoeld. 

• Onduidelijk is waarom de treinvrije periode niet relevant is voor de kosten.  

• Onduidelijk is welke prognose wordt gebruikt voor opbrengsten en kosten. 

• Onduidelijk is wat er gebeurt met niet-concessiekosten. Is dit voor goederen? 

• Meer structuur in uitleg begrotingscyclus is wenselijk. 

• Tijdslijn zoals in bijlage 13 zou behulpzaam zijn. 

• Onduidelijk is wanneer de planningsbrief wordt opgeleverd. 

• Onduidelijk is wanneer de meerjarenbegroting wordt opgeleverd. 

• (Meerjaren-)begroting voor functiehandhaving is afgeleide voor planvormingsproces, oftewel: 

het planvormingsproces is de basis voor functiehandhaving in de (meerjaren-)begroting. 

Graag aangeven in de tijdslijn: wanneer loopt het planvormingsproces,  is dit doorlopend, etc. 

• Citaat: “voor de eerstkomende 2 tot 3 jaar worden de cijfers nader geconcretiseerd…”. 

Onduidelijk is welke cijfers bedoeld worden. Zijn dit de cijfers uit de begroting? 

• Citaat: “Voor de functiewijzigingsprojecten welke vallen onder MIRT gelden andere 

begrotingsprocessen, welke in het kader van de gebruiksvergoeding niet relevant zijn en hier 

daarom niet verder worden toegelicht.” Indien kosten van functiewijzigingsprojecten niet 

onder de gebruiksvergoeding vallen, kan deze passage worden verwijderd. 

 

Blad 13  

• Onduidelijk is wat er gebeurt met de gerealiseerde kosten. 

• Onduidelijk is waarom de Betuweroute staat toegelicht. 

• Suggestie om de eerste alinea over apparaatskosten toevoegen aan de eerdere alinea over 

apparaatskosten incl. overeenkomstige tekst over mutaties. Voorstel om tweede alinea over 

instemming Minister toe te voegen aan de eerdere alinea over instemming van de Minister 

(en dubbelingen verwijderen). 

• Uitleg over het Beheerplan (5.3, tweede alinea) kan beter eerder worden gegeven. Het 

Beheerplan komt al aan bod bij de bespreking van de begrotingscyclus. 

• Voorstel om de tijdslijn uit bijlage 13 op te nemen in de hoofdtekst in paragraaf 5.3 (bij alinea 

3). 

 

Blad 14 

• “op hoofdlijnen” is niet voldoende duidelijk. Een volledige beschrijving is gewenst. 

• Schema: onduidelijk is welke kostensoorten waar zitten. 

• De reden van herhaling van onderverdeling in onduidelijk en staat in een andere volgorde 

weergegeven dan in het Beheerplan. 
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• Citaat: “kosten worden toegedeeld naar afdelingen binnen ProRail”. Graag laten zien. Het is 

nu onduidelijk welke kosten bij welke afdelingen horen. 

• In de bespreking van de kostencategorieën wordt een andere structuur geconstateerd dan in 

het schema van het Beheerplan. Uniformiteit zorgt voor een betere leesbaarheid. 

 

Blad 14/15 

• Het is onduidelijk of de kostencategorieën bruto of netto zijn. De vraag is of deze nog worden 

gesplitst en zo ja, hoe. 

• Het is onduidelijk hoe de kosten voor Kleinschalig Onderhoud worden begroot.  

 

Blad 16: 

• Het is onduidelijk wat met de HSL gebeurt na 2015. 

• Onderaan: het is onduidelijk wat er precies is afgesplitst. 

 

Blad 17 

• “paragraaf 5” moet hoofdstuk 5 zijn.  

• Alinea 2: herhaling van de richtlijn en herhaling van de definitie van gebruiksgerelateerdheid 

tonen enige verschillen ten opzichte van de vorige uitleg. Suggestie om een uniforme 

omschrijving is hanteren. 

• Voorstel om begrippen als bottom-up en top-down te mijden of uit te leggen. 

• Suggestie om bij beschrijving fictief dagtonnage direct te verwijzen naar bijlage 8. Idem voor 

het bedrijfsmodel en bijlage 9. 

 

Blad 18 

• Citaat: “De kosten voor bovenbouwvernieuwing staan in het bedrijfsmodel.”  Het is 

onduidelijk welk model wordt bedoeld. 

• Citaat: “De relatiegrafiek voor bovenbouwvernieuwing (zie figuur 2 op blz 62)”. Dit lijkt blad 

60 te moeten zijn, maar duidelijker is nog Annex 1, figuur 2. 

• Citaat: “Daarvoor is niet meer nodig dan een levensduur in relatie tot het gebruik en een 

kostenkengetal”. Deze zin is cryptisch en niet duidelijk. 

 

De NMa adviseert om de beschrijving die betrekking heeft op de vervangingsinvesteringen uit te 

breiden met de volgende onderwerpen: 

• Hoe wordt geborgd dat de investeringsbedragen voor de eerstkomende 10 jaar harde, 

voldoende onderbouwde cijfers zijn? 

• Op welk prijspeil worden de investeringsbedragen uitgedrukt? 

• Hoe worden de kosten gedifferentieerd over de (4) producten van de 

gebruiksvergoeding? Of betreft het uitsluitend de vervangingsinvesteringen van treinpad? 

 

Blad 19 

• Het is onduidelijk wat wordt bedoeld met inframutanten. 

• Onduidelijk is wat wordt bedoeld met NSP’s. 
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• Citaat: “De centrale kosten bestaan uit energie, sociale veiligheid en overige kosten. De 

kosten worden als gebruiksgerelateerd worden beschouwd omdat er geen relatie ligt met het 

aantal in- en uitstappers.” Als er geen relatie ligt met het aantal in- en uitstappers dan 

betekent dit toch dat deze kosten niet-gebruiksgerelateerd zijn? Wellicht had hier niet 

gebruiksgerelateerd moeten staan. 

• Is er een verschil tussen Inframutanten (niet schoonmaak en onderhoud) en Inframutanten 

(niet schoonmaak en onderhoud)? Wellicht had op één regel iets anders moeten staan. 

•  Het is onduidelijk waar schoonmaken en onderhoud betrekking op heeft. Betreft dit 

uitsluitend de perrons?  

• Het is onduidelijk welke kosten onder Hal en Fietsenstallingen vallen? 

• Voorstel om onderdelen kostencategorie onderhoud transfer of in tekst op te sommen of een 

tabel van te maken (en ook zo noemen). 

• Het is onduidelijk wat er is gebeurd met de correctie voor stations met een interwijkfunctie. 

Dit stond in een eerdere versie gesplitst (kosten interwijk-functie niet in kostenbasis). 

 

Blad 21 

• Herhaling dat er geen schaarstevergoedingen worden geheven niet nodig. 

• Het is onduidelijk wat “gecontracteerd transportvermogen” is. 

 

Blad 22:  

• Citaat: “Aangezien de transportkosten van de Netbeheerder grotendeels bepaald worden door 

het energieverbruik is gekozen om de complete transportkosten van de Netbeheerders 

volledig als kosten voor de dienst bovenleiding aan te merken.” Deze redenering is niet 

sluitend. Immers, grotendeels impliceert niet dat dan de volledige kosten mogen worden 

meegenomen. 

• Citaat: “Basis voor de toe te rekenen kosten”. Hiermee zijn waarschijnlijk begrote kosten 

bedoeld. 

 

Blad 24 

Het is onduidelijk wat wordt gezien als de behoefte vanuit de markt. Hoe wordt dit gepeild? 

 

Blad 27 

Het is onduidelijk wat wordt bedoeld met het citaat: “Uitgangspunt is de trendverwachting van de 

ontwikkeling in de kosten en de kwantiteiten.” Op welke termijn wordt de trendontwikkeling 

gezet? Uitmiddeling is toegestaan, maar niet causaal dus gaarne toelichten. 

 

Blad 28 en annex 1 

• Bij transfer is het uitgangspunt dat het tarief van een halte (minimum voorziening) als vaste 

kosten wordt beschouwd. Dit betekent dan toch dat het tarief voor een halte per definitie op 

nihil wordt gesteld? 

• Het is onduidelijk welk deel van transfer wordt afgesplitst. 
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Blad 29 

• Het is onduidelijk wat wordt bedoeld met “generieke methode”. 

• “Zomer X-2: Accountantscontrole op berekende tarieven”. Het is onduidelijk welke opdracht 

aan de accountant wordt gegeven. Is hier een model-opdracht van? 

• Het is onduidelijk wat het verschil is tussen tarieven ontwerp netverklaring en definitieve 

netverklaring. 

 

Bijlage 5:  

Slechts een aantal spoorbegrippen zijn omschreven, andere begrippen (zoals administratieve 

begrippen) ontbreken, namelijk: 

• bedrijfsmodel 

• DONNA 

• EMMA 

• RADAR 

• ISVL 

• Path Coordination System 

• apparaatkosten 

• Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) 

• Beheerplan 

• RCF 

• fictief dagtonnage 

• UIC-fiche 714/715 

• bottom-up 

• top-down 

• treindienstleiding (Annex 1) 

• LVL/DVL (Annex 1) 

• Calamiteitenorganisatie (Annex 1) 

 

Bijlage 6 

Onduidelijk is waarom bijlage van 2001/14/EG niet bij of na bijlage 2 met de hoofdtekst van 

2001/14/EG is geplaatst. 


