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1. Inleiding 
 
ACM heeft in haar besluit van 2 juli 2015 aan ProRail o.a. de volgende bindende aanwijzing 
gegeven: “Gezien de onvoldoende duidelijk gemotiveerde variabiliteit van de onderhoudskosten 
van spoor en wissels en onvoldoende duidelijk gemotiveerde variabiliteit van de 
vervangingsinvesteringen, dient ProRail binnen tien weken

1
 na bekendmaking van dit besluit:  

a. een voldoende duidelijke en deugdelijke motivering van de variabiliteit van de 
onderhoudskosten van spoor en wissels vast te stellen, die voldoet aan de wettelijke eisen;  

b. een voldoende duidelijke en deugdelijke motivering van de variabiliteit van de 
vervangingsinvesteringen vast te stellen, die voldoet aan de wettelijke eisen;  

c. beide opnieuw vastgestelde variabiliteiten, de onderbouwing daarvan en een 
voorbeeldberekening van de tarieven die op basis van die variabiliteiten tot stand komen voor 
dienstregelingsjaar 2015 en 2016, aan ACM ter beoordeling voor te leggen.”  

Deze notitie bevat de in de aanwijzing bedoelde motiveringen, alsmede een verwijzing naar de 
gevraagde berekening. In deze notitie wordt nader uiteengezet dat op basis van de door ProRail 
gehanteerde kostenmodellen voor onderhoud en voor vervangingsinvesteringen alleen de direct 
met de exploitatie samenhangende kosten van deze onderdelen in de gebruiksvergoeding worden 
opgenomen.  

ProRail heeft de kostenmodellen naar beste weten opgesteld met gebruikmaking van de binnen 
ProRail beschikbare kennis en informatie, waaronder ook historische informatie die in de loop der 
jaren opgebouwd is. 

In paragraaf 2 wordt kort ingegaan op het wettelijk kader ten aanzien van de gebruiksvergoedingen 
en de onderbouwing daarvan. In paragraaf 3 volgt de motivering van de variabiliteit van de 
onderhoudskosten van spoor en wissels en in paragraaf 4 volgt de uitwerking van de berekening 
van de variabiliteit van de onderhoudskosten. In paragraaf 5 wordt daarna de onderbouwing van 
de variabiliteit van de kosten van vervangingsinvesteringen toegelicht. In deze paragrafen 4 en 5 
wordt eerst op hoofdlijnen beschreven hoe ProRail de variabiliteit van de kosten bepaalt, daarna 
wordt er gedetailleerd ingezoomd op de variabiliteit van onderhoudskosten van spoor en wissels 
en vervangingsinvesteringen. In paragraaf 6 wordt ingegaan op de berekening van de 
variabiliteiten en de vertaling naar tarieven. 

 

                                                   
1
 Op 17 september 2015 heeft ACM uitstel verleend tot 30 september 2015 
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2. Wettelijke kader ten aanzien van de gebruiksvergoedingen 
 
Artikel 62 van de Spoorwegwet bevat het kader voor de (vaststelling van de) gebruiksvergoeding. 
Dit artikel betreft de implementatie van de EU spoorregelgeving (o.m. richtlijn 2001/14/EG) in de 
Nederlandse Spoorwegwet. In artikel 7 lid 3 van richtlijn 2001/14/EG is bepaald dat ten aanzien 
van het minimumtoegangspakket en de toegang via het spoor tot voorzieningen een heffing wordt 
vastgesteld die gelijk is aan “de kosten die rechtstreeks uit de exploitatie van de treindienst 
voortvloeien.” 
ProRail heeft bij het bepalen van de variabiliteiten ook gebruik gemaakt van de onlangs bekend-
gemaakte verordening EU 2015/909, voor wat betreft het daarin gestelde met betrekking tot het 
hanteren van technische kostenmodellen en met betrekking tot de onderhouds- en vernieuwings-
kosten van civiele infrastructuur. 
 

3. Motivering van de variabiliteit van de onderhoudskosten van spoor en wissels 
 
Dat de onderhoudskosten van spoor en wissels direct samenhangen met de exploitatie van de 
treindienst wordt algemeen erkend. Veel infrabeheerders nemen het met de exploitatie 
samenhangende deel van deze onderhoudskosten op in hun tarieven van de gebruiksvergoeding.  
Het gebruik van het spoor zorgt voor extra onderhoudskosten boven de onderhoudskosten die 
reeds bestaan in een situatie zonder verkeer. Slijtage van het spoor wordt veroorzaakt door de 
wrijving van het wiel op het spoor en door de zijdelingse, op- en neerwaartse krachten als gevolg 
van het rijden van de trein. Hoe meer gebruik wordt gemaakt van het spoor hoe meer slijtage wordt 
veroorzaakt. De mate waarin hangt af van een aantal invloedfactoren. Deze factoren zijn in het 
verleden al uitgebreid onderzocht. Het UIC heeft het resultaat van de onderzoeken naar de relatie 
tussen gebruik en onderhoudskosten vertaald in een UIC-fiche, dat Europees als standaard wordt 
gezien door de spoorwegbedrijven. In het UIC-fiche 715 wordt de relatie tussen onderhoudskosten 
en gebruik. weergegeven in een relatiecurve. Met deze curve, uitgewerkt voor de Nederlandse 
situatie, wordt de variabiliteit van de onderhoudskosten bepaald. In bijlage 1 wordt aangegeven 
hoe deze uitwerking van de relatiecurve plaats heeft gevonden.  
 

4. Uitwerking van de berekening de variabiliteit van onderhoudskosten  
 

4.1 Algemeen 
De variabiliteit van onderhoudskosten spoor en wissels met de belasting wordt bepaald via een 
door UIC ontwikkelde relatiecurve. Deze relatiecurve beschrijft het verband tussen enerzijds een 
onderhoudskostenindex voor sporen en wissels en anderzijds de gebruiksomvang, uitgedrukt in 
het z.g. fictief dagtonnage. Uit dit verband kan worden afgeleid in welke mate de kosten van spoor 
en wissels afhankelijk zijn van de gebruiksomvang.  
De onderhoudskosten van spoor en wissels vormen overigens slechts een (groot) deel van de 
totale onderhoudskosten van de spoorweginfrastructuur. Deze totale onderhoudskosten hebben 
betrekking op 16 verschillende systemen van spoorweginfrastructuur (zie bijlage 2). Ook van de 
andere systemen heeft ProRail per systeem een relatiecurve gemaakt, waarin een relatie gelegd 
wordt tussen de onderhoudskosten van dat systeem met de gebruiksomvang.  
Omdat in de Nederlandse situatie de onderhoudskosten niet per afzonderlijk systeem bekend zijn, 
maar wel de totale onderhoudskosten, worden ter bepaling van de variabiliteit de verschillende 
curves bij elkaar genomen. Dit kan omdat de parameter voor de belasting (het zogenaamde fictief 
dagtonnage) voor elk systeem gelijk is. Er ontstaat nu een curve met de relatie tussen de totale 
onderhoudskosten en het gebruik. Het verschil tussen de kosten als er vervoer over de systemen 
gaat en als er geen vervoer is zijn de variabele kosten. Dit verschil, afgezet tegen de totale kosten, 
geeft de variabiliteit en het variabiliteitspercentage.  
 
De parameter die in de relatiegrafieken van de 16 systemen gebruikt wordt om de treinintensiteit 
weer te geven is het fictief dagtonnage. Paragraaf 4.3 en bijlage 3 geven een nadere uitleg van het 
fictief dagtonnage en van de bepaling ervan. 
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Er kan niet rechtstreeks een regressieanalyse gemaakt worden van de totale onderhoudskosten, 
omdat de totale onderhoudskosten van meer variabelen afhankelijk zijn dan alleen het gebruik. 
Onder andere de spoorcomplexiteit (enkel-/dubbelspoor, het aantal wissels en daarmee 
samenhangende beveiliging, bovenleiding en seinenstelsel), het aantal bruggen, tunnels en 
overwegen, bepalen naast gebruiksintensiteit de onderhoudskosten. Een regressieanalyse van de 
totale onderhoudskosten per spoorlijn of onderhoudscontract levert door de aanwezigheid van de 
andere variabelen geen causaal en significant verband op en kan daardoor niet worden gebruikt 
om de variabele onderhoudskosten te bepalen. De berekening moet daarom worden gecorrigeerd 
voor verschillen tussen enerzijds de bij ProRail aanwezige infrastructuur en anderzijds de 
infrastructuur die als referentie in de UIC-berekeningen is gehanteerd. 
 
 
4.2 Methode bepaling variabiliteit onderhoudskosten 
Het verband tussen onderhoudskosten en treinintensiteit kan aldus worden weergegeven: 
1. Onderhoudskosten variëren met de vervoersomvang en dus ook met de treinintensiteit.  
2. De treinintensiteit wordt weergegeven middels de parameter fictief dagtonnage.  
3. De 16 infra-systemen hebben ieder een curve met de relatie tussen hun onderhoudskosten en 

het fictief dagtonnage. 
4. Vanwege deze relatie kunnen de 16 relatiecurves worden samengevoegd. Hierdoor ontstaat 

de relatiecurve van het totaal aan onderhoudskosten van de verschillende systemen met de 
gebruiksintensiteit 

 
De onderhoudskosten van de 16 infra-systemen worden bij ProRail geadministreerd in de 
kostensoorten kleinschalig onderhoud, grootschalig onderhoud en beheer (hierna KO, GO en 
Beheer). Bij de bepaling van de variabiliteit van de onderhoudskosten van KO, GO en Beheer met 
het treinverkeer worden de onderhoudskosten van alle 16 systemen meegenomen en niet alleen 
die van spoor en wissels.  
 
De onderhoudskosten van de 16 systemen variëren allemaal op hun eigen manier met de 
vervoersomvang. Het verband tussen de onderhoudskosten en de treinintensiteit kent 3 vormen (in 
bijlage 2 is de vorm voor elk systeem aangegeven), namelijk: 
1. Een degressief verband: de onderhoudskosten nemen toe als gevolg van een toenemende 

treinintensiteit, echter bij een toename van de treinintensiteit nemen de kosten niet evenredig 
toe (zoals hoofdspoor). 

2. Een positief lineair verband: de onderhoudskosten nemen evenredig toe bij een toenemende 
treinintensiteit (zoals bij wissels in hoofdspoor). 

3. Vlakke lijn: de onderhoudskosten veranderen niet door een veranderende treinintensiteit 
(zoals bij railgebonden gebouwen). 

 
Per systeem is een relatie gelegd tussen de onderhoudskosten en het fictief dagtonnage. Door de 
verschillende relatiecurves van de individuele systemen samen te voegen ontstaat de relatiecurve 
van het totaal aan onderhoudskosten van de verschillende systemen met de vervoersomvang. 
 
 
4.3 Fictief dagtonnage: maatstaf voor de belasting  
Het fictief dagtonnage is een maat voor de belasting van het spoor. Het fictief dagtonnage geeft 
weer hoeveel (fictieve) tonnen er per dag over een bepaald traject gaan. De UIC heeft in UIC-fiche 
714 aangegeven hoe het fictief dagtonnage kan worden bepaald.  
Verschillende invloedfactoren bepalen dit fictief tonnage (of per dag teruggerekend het fictief 
dagtonnage). Deze zijn (gesplitst voor reizigers- en goederentreinen): het gewicht van de trein, de 
snelheid van de trein en de verdeling van de aangedreven assen (trekkracht) over de trein. 
Daarnaast wordt voor goederen als gevolg van de zwaardere invloed van de belading en de 
krachten op het spoor een correctiefactor toegepast. Deze factoren bepalen samen de 
zogenaamde stootfactor. Door vermenigvuldiging van de stootfactor met het gemeten dagtonnage 
wordt het fictief dagtonnage bepaald.  
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In bijlage 3 is de formule weergegeven waarmee het fictief dagtonnage wordt bepaald. Tevens is 
daar aangegeven hoe tot het fictief dagtonnage voor het gemengde net in Nederland wordt 
gekomen. 
 
4.4 Relatie fictief tonnage met onderhoudskosten van de 16 systemen (relatiecurves) 
Voor alleen 2 van de 16 systemen, voor sporen en wissels, is de relatie tussen de onderhouds-
kosten en gebruik uitgewerkt door de UIC.  
De UIC-curve is aangepast voor de Nederlandse situatie door de invloedfactoren voor Nederland 
in te voeren (spoorcomplexiteit, aantal wissels e.d., zie paragraaf 4.1). De UIC-curve is vervolgens 
verder voor de Nederlandse situatie uitgewerkt door de gerealiseerde kosten te vergelijken met de 
laatst bekende realisatiegegevens voor spoor en wissels (van vóór de uitbesteding van het 
onderhoud).  
Van de overige systemen, waarvoor UIC geen relatiecurves heeft ontwikkeld, heeft ProRail de 
curve bepaald. Dit is veelal gebeurd op basis van informatie uit de jaren dat de onderhoudsdienst 
van NS het onderhoud zelf nog uitvoerde. In bijlage 2 is per systeem aangegeven hoe de curve is 
bepaald.  
 
Bepaling van deze relatiecurves van de overige systemen met de gerealiseerde onderhoudskosten 
van deze systemen is bij ProRail niet mogelijk door het eerder genoemde ontbreken van de 
realisatiekosten van deze systemen. De verschillende relatiegrafieken zijn daarom vergeleken met 
de realisatiekosten van buitenlandse peers. Door prijs-, uitvoerings- en efficiencyverschillen zijn de 
curves niet één-op-één vergelijkbaar. Wel vertonen de curves hetzelfde verloop, wat de juistheid 
van de relatiegrafieken bevestigt. 
 
Voor alle systemen samen is vervolgens de relatiecurve van de onderhoudskosten met het fictief 
dagtonnage bepaald, zie bijlage 4. 
Het verschil tussen de kosten als er vervoer over de systemen gaat en als er geen vervoer is zijn 
de variabele kosten. Dit afgezet tegen de totale kosten geeft de variabiliteit en het variabiliteits-
percentage. 
 
 

5 Onderbouwing van de berekening van de variabiliteit van de 
vervangingsinvesteringen spoor en wissels 

 
5.1 Algemeen 
De variabiliteit van de vervangingsinvesteringen spoor en wissels (ook wel bovenbouw genoemd) 
wordt bepaald aan de hand van het verschil in de gemiddelde afschrijvingen bij de huidige 
verkeersomvang en als er geen verkeer is. Ook hierbij wordt een relatiecurve gebruikt. 
De variabiliteit wordt vervolgens toegepast op het bedrag aan gemiddelde investering over 10 
jaren in de vervanging van de bovenbouw. Daarmee wordt het deel van de gemiddelde investering 
in de bovenbouw bepaald dat het gevolg is van het gebruik. De relatiecurve geeft het verband 
weer via het fictief dagtonnage tussen de jaarlijkse afschrijvingskosten en het gebruik.  
Omdat het bij bovenbouw gaat om meerdere objecten (verschillende soorten spoor en wissels) 
wordt de levensduur, die de afschrijving bepaalt, gemiddeld. Door de gemiddelde levensduur van 
objecten in verschillende categorieën met meer of minder vervoer af te zetten tegen het gebruik 
wordt de relatie gelegd met het gebruik. 
 
Van de objecten van alle 16 systemen zijn alleen de vervangingsmomenten van spoor en wissels 
afhankelijk van de vervoersomvang. Doordat er treinen over spoor en wissels rijden moeten deze 
eerder vervangen worden. De eerdere vervanging is daarmee aan te wijzen als het gevolg van de 
exploitatie van de treindienst.  
Voor de vervanging van de overige objecten geldt dat de vervangingsmomenten geen relatie met 
het gebruik hebben. Deze spelen dan ook geen rol geen rol bij de bepaling van de variabiliteit. 
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5.2 Bepaling relatiecurve vervanging spoor en wissels  

 
De relatiecurve van de afschrijvingen van spoor en wissels met de belasting wordt opgesteld door 
de (gemiddelde) afschrijvingen per asset per belastingklasse te bepalen en vervolgens de 
afschrijvingen per belastingsklasse te vergelijken. Doordat de levensduren van verschillende 
soorten sporen van elkaar afwijken worden de levensduren van sporen (NP46, UIC54 op hout en 
UIC54 op beton) en wissels (wissel UIC54 op hout, UIC54 op beton, NP46 op hout en een Engels 
wissel UIC54 op hout) eerst op één noemer gebracht. 
De levensduurverwachting van de assets is, zoals gezegd, afhankelijk van de gebruiksintensiteit. 
De levensduurverwachting is opgenomen in de zogenaamde levensduurmatrix (zie bijlage 6). In 
deze matrix zijn de levensduurverwachtingen per assettype aangegeven voor de verschillende 
belastingklassen. Voor de categorisering van de belasting wordt gebruikt gemaakt van de 
UIC-klassen zoals die in UIC fiche 714 zijn gedefinieerd. 
De uit de levensduurmatrix resulterende afschrijvingen per belastingklasse vormt een aantal 
punten in de relatiecurve. Door deze punten wordt een lijn geconstrueerd die dus de relatie 
aangeeft tussen gemiddelde afschrijving en het gebruik.  
 
Het variabiliteitspercentage wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde afschrijving bij het 
huidige fictief dagtonnage en bij het fictieve dagtonnage van nul.  
 
 

6 Totstandkoming tarieven 2015 en 2016 vanuit variabiliteit 
 
In voorgaande paragrafen is aangegeven hoe de variabiliteit voor de onderhoudskosten en 
vervangingen wordt bepaald. In de bijlagen is de feitelijke berekening van de variabiliteit 
weergegeven. In de documenten “Tariefberekening gebruiksvergoeding 2015 en 2016” 
(toegezonden 9 februari 2015) is vervolgens aangegeven hoe deze variabiliteiten leiden tot de 
kostenbasis van de gebruiksvergoeding en vandaar uit tot de tarieven. 
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Bijlage 1 Uitwerking relatiecurve spoor en wissels voor Nederland 

De relatiecurve, die gebruikt wordt voor de berekening van de variabiliteit van spoor en wissels, 
wordt afgeleid van de curve die is opgenomen in het UIC-fiche 715. In deze UIC-curve wordt per 
belastingsklasse (uitgedrukt in niveaus van fictief dagtonnage, zie bijlage 3) aangegeven wat de 
kostenindex is. De feitelijke kosten hangen af van invloedfactoren (lees: “cost drivers”) die in het 
UIC-fiche zijn beschreven.  
 
De onderhoudskosten aan het spoor lopen niet evenredig op met het fictief dagtonnage.  
In het UIC fiche 715 wordt hiervoor de volgende index gegeven: 
  

UIC groep Fictief dagtonnage Kostenindex (min / max) 

1 130.000 < Tf  130 / 150 

2 80.000 < Tf < 130.000 120 / 130 

3 40.000 < Tf < 80.000 105 / 120 

4 20.000 < Tf < 40.000 90 / 105 

5 5.000 < Tf < 20.000 65 / 90 

6  < Tf < 5.000 40 /65 

tabel 1: relatie kosten spoor en fictief dagtonnage cf UIC  
 
Als de cijfers worden uitgezet in een grafiek dan levert dit het volgende plaatje op: 
 

 
figuur 1: index voor onderhoudskosten “spoor & wissels” volgens UIC fiche 715 
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Uitwerking relatiecurve voor Nederlandse situatie 
Als de UIC-grafiek wordt losgelaten op de Nederlandse situatie dan sluit die niet volledig aan.  
De omstandigheden in Nederland zijn anders dan die waarop de UIC-curve is gebaseerd.  
Door vergelijking met de oude ervaringscijfers uit de tijd dat het onderhoud zelf werd uitgevoerd 
bleek dat het onderhoud in de zwaarst en lichtst belaste gebieden duurder was dan de 
modeluitkomsten. Daardoor stijgt het staartdeel (hogere fictieve dagtonnages van de relatiecurve 
en daalt het kopdeel (lagere fictieve dagtonnages). Hierdoor neemt de degressiviteit af en daalt de 
variabiliteit. De curve is op de Nederlandse situatie aangepast. Door de relatiegrafiek licht op te 
tillen, kwamen de modeluitkomsten overeen met de gerealiseerde kosten. 
Vergelijking van de relatiecurve met de gedetailleerde realisatiecijfers van SNCB (Belgische 
spoorinframanagers) en SNCF/RFF (Franse spoorinframanagers) bevestigde een vergelijkbaar 
verloop (zie bijlage 7).  

 

 

figuur 2: vergelijking relatiecurve (normcurve) Nederland met UIC fiche 715 

De relatiecurve van hoofdspoor Wissels is identiek aan de relatiecurve van Hoofdspoor.  
 
Toets aan realiteit 

Jaarlijks wordt het onderhoudskostenmodel bijgewerkt met de realisatie kosten KO, GO en Beheer 
op totaal niveau, rekening houdend met de aantallen assets, belasting van het spoor (gereden 
tonkm’s, snelheid van reizigers- en goederentreinen, die het fictief dagtonnage bepalen), 
verhouding dag/nacht/weekend werk. 
Dan worden de gerealiseerde kosten (kosten kleinschalig, grootschalig onderhoud en beheer), 
infrakwantiteiten (km hoofdspoor, # wissels, # overwegen, km kunstwerk, enz.) en gebruik (# 
tonkm’s reizigers en goederen, snelheid) van het afgelopen jaar ingevoerd. Hiermee wordt het 
model bijgewerkt met de realisatie van het afgelopen jaar. 
 
ProRail heeft daarnaast een 100-tal spoorlijnen met een grote diversiteit aan infrakwantiteiten en 
gebruik. De gegevens over deze spoorlijnen lenen zich goed om het bedrijfsmodel te toetsen aan 
de realisatie. De totale onderhoudskosten (van alle systemen) per spoorlijn worden middels het 
onderhoudskostenmodel berekend a.d.h.v. de infrakwantiteiten en gebruik per spoorlijn. De 
relatiecurves voor spoor en wissels zijn een onderdeel van dit onderhoudskostenmodel. Daarnaast 
zijn ook de relatiecurves van de andere 14 systemen in het onderhoudskostenmodel opgenomen. 
De vergelijking van de berekende totale kosten per spoorlijn met de gerealiseerde totale kosten op 
die spoorlijnen laat zien dat het model een goede indicatie geeft van de totale kosten per spoorlijn  
(zie bijlage 8). 
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De infrastructuur die ProRail onderhoudt bestaat uit 16 systemen. De onderhoudskosten variëren 
in meer of mindere mate met het fictief dagtonnage. Onderstaand worden de verschillende 
systemen weergegeven evenals hun relatie met het fictief dagtonnage. 
 

 
figuur 3: overzicht kosten systemen ProRail in relatie tot fictief dagtonnage 

 
Hoe tot de relatiecurve wordt gekomen en welke basisgegevens daarbij ter beschikking staan is 
aangegeven in onderstaande tabel. 

 

 
 tabel 2: onderbouwing relatiegrafieken 

 

In bijlage 7 zijn de resultaten van de toets van de relatiecurves van Spoor, Wissels, 
Energievoorziening Tractie, Beveiliging opgenomen.  
Van de overige systemen is geen nadere onderbouwing van de relatiecurves beschikbaar. 
 

Nr. Systeem Relatiegrafiek Onderbouwing

1 Baan rechte lijn Schatting

2 Hoofdspoor degressief UIC-fiche

3 Zijspoor rechte lijn Schatting

4 Wissels in hoofdspoor degressief UIC-fiche

5 Wissels in zijspoor rechte lijn Schatting

6 Heuvelsysteem vlak Schatting

7 Overweg bevloering rechte lijn Gegevens SNCF

8 Overweg beveiliging rechte lijn Gegevens SNCF

9 Kunstwerken rechte lijn Normurenboek bruggenonderhoud oud-NS

10 Energievoorziening, tractie rechte lijn Gegevens SNCB

11 Energievoorziening, diesel vlak Schatting

12 Beveiliging rechte lijn Gegevens SNCB

13 Telecom, stations vlak Schatting

14 Telecom, railinfra rechte lijn Schatting

15 Treinbeheersing rechte lijn Schatting

16 Railgebonden gebouwen vlak Schatting
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Bijlage 3 Fictief dagtonnage 

De eenheid van fictief dagtonnage is fictieve ton per dag. Het fictief dagtonnage is een 
vermenigvuldiging van het statische dagtonnage en een stootfactor. Hieronder worden 
achtereenvolgens de bepaling van statisch dagtonnage, stootfactor en fictief dagtonnage 
beschreven. 
 
Bepaling statisch dagtonnage voor het jaar 2010 
Het statisch dagtonnage wordt uitgedrukt in ton per kilometer hoofdspoor en wordt bepaald aan de 
hand van de totale gerealiseerde tonkilometer’s en totale lengte hoofdspoor.  
     
  # tonkm’s (reizigers + goederen)           
Dagtonnage =  km hoofdspoor  x  # dgn per jaar 
 
De ingevulde formule levert voor het dagtonnage 2010 het volgende: 
  
  34,45 + 7,39 mld tonkm/jaar           
Dagtonnage =        4952 km  x  365 dgn/jaar     = 23.148 ton per dag 
 
Bepaling stootfactor 
Met Quo Vadis wordt de dynamische aslast op een 40-tal meetpunten gemeten. De meting 
gebeurt met een glasvezelsensor die de doorbuiging van een spoorstaaf meet als er een trein 
passeert. De hoogte van de dynamische aslast is afhankelijk van de spoorkwaliteit ter plaatse en 
het materieel dat er over rijdt. In de praktijk is die (veel) lager dan de stootfactor die wordt 
berekend op basis van het UIC fiche 714 omdat het fiche een factor bepaalt voor de meest 
ongunstige combinatie van kwaliteit parameters. Het Quo Vadis systeem rekent de dynamisch 
gemeten aslast terug naar een statische door iedere dag de sensor te ijken op basis van een trein 
waarvan de aslast exact bekend is. Deling van de gemeten dynamische aslast en de bekende 
statische aslast levert de stootfactor op voor de situatie daar ter plaatse. Door de metingen te 
koppelen aan de treinritgegevens kan de stootfactor voor grote delen van het netwerk bepaald 
worden. 
 
Op basis van de variabelen uit UIC fiche 714 en de meetdata van Quo Vadis is een formule 
afgeleid welke de stootfactor voor de Nederlandse situatie bepaalt aan de hand van de 
baanvaksnelheden van Reizigers- en Goederentreinen als ook het aandeel van Reizigers- en 
Goederentreinen. 
 
De formule ziet er als volgt uit: 
 
   (Vr/60) * %R-tonnen         (Vg/60) * %G-tonnen * 1,3          
Stootfactor = 0,65 +                 3             +             3  
 

Vr  = baanvaksnelheid Reizigers in km/u 
% R-tonnen   = aandeel Reizigers-tonnen ten opzichte van het totaal aantal tonnen 
Vg = baanvaksnelheid Goederen in km/u 
% G-tonnen = aandeel Goederen -tonnen ten opzichte van het totaal aantal 
   tonnen 

 
De formule levert het volgende resultaat op, zie onderstaande grafiek:  
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figuur 4: vergelijking gemeten stootfactoren met Quo Vadis en de modelformule 

 
De donkere blauwe lijn geeft de stootfactoren per geocode in Quo Vadis weer. De nummers van 
de geocodes geven de specifieke plaats weer van de geocode. De lichte paarse lijn geeft weer de 
berekende stootfactor per geocode met de modelformule. Duidelijk is dat de twee lijnen elkaar 
nagenoeg dekken. De uitschieters worden veroorzaakt door incidentele afwijkingen in de snelheid. 
De eenvoudige formule voor de stootfactor verklaart dus de berekende stootfactoren uit Quo 
Vadis.  
 

Invullen van de gegevens over 2010 levert een stootfactor van 1,336 volgens onderstaande 
berekening: 

          (127,9/60) * 34,45/(34,45+7,39)     (78,9/60) * 7,39/(34,45+7,39) * 1,3   
Stootfactor = 0,65 +                  3                     +                    3                              = 1,336 
 
Bepaling Fictief Dagtonnage 
Het fictief dagtonnage is de vermenigvuldiging van het statische dagtonnage met de stootfactor 
volgens onderstaande formule: 
 
Fictief dagtonnage = statisch dagtonnage x stootfactor 
 
Voor 2010 levert dat een fictief dagtonnage van 30.919 ton op, volgens onderstaande berekening: 
 
Fictief dagtonnage = 23.148 x 1,336 = 30.919 ton/dag. 
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Op basis van de relatiecurves uit bijlage 1, de spoorcomplexiteit, de realisatiegegevens van 
onderhoud in 2010 ad  529 miljoen

2
 en het fictieve dagtonnage uit bijlage 3 is onderstaande 

figuur 5 bepaald. Figuur 5 beschrijft het verloop van de onderhoudskosten (uitgedrukt in euro per 
km hoofdspoor) als functie van het fictief dagtonnage. 
 

 

figuur 5: relatiecurve onderhoudskosten op totaal niveau 

Bij een gemiddelde belasting van 30.919 Tf is uit de figuur 5 af te lezen dat de gemiddelde 
jaarlijkse onderhoudskosten in 2010  106.952 per km hoofdspoor bedragen. De gemiddelde 
jaarlijkse onderhoudskosten bij geen treinverkeer bedragen 68.757 per km hoofdspoor. Op basis 
hiervan wordt de variabiliteit bepaald, namelijk: 
 

 

 

                                                   
2
 Zie “Gebruiksvergoeding op het spoor” d.d. 29 juni 2012, tabel B.7.1 
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figuur 10:relatiecurve voor de gemiddelde jaarlijkse afschrijvingskosten van spoor en wissels 

Bij een gemiddelde belasting van 30.919 Tf is uit de grafiek af te lezen dat de gemiddelde jaarlijkse 
vervangingskosten voor spoor + wissels in 2010 ongeveer  38.678 per km hoofdspoor incl. 
zijspoor bedragen. De kosten voor zijsporen zijn vast, zoals ook in figuur 10 af te lezen valt. De 
gemiddelde jaarlijkse vervangingskosten bij geen treinverkeer bedragen 30.892 per km 
hoofdspoor. Op basis hiervan wordt de variabiliteit van de vervangingen bepaald, namelijk: 
 

 

 


















