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Op pagina 3 in de genoemde brief geeft u aan dat de gebruiksvergoeding voor de jaren 2017 en
2018 op basis van dezelfde methode is bepaald en dat het element complexiteit daarmee ook
onderdeel is van de variabiliteit die is gehanteerd in de tariefberekening voor deze jaren. Tevens
heeft u aangegeven dat indien ACM zou besluiten dat ProRail de tarieven voor 2015 en 2016 moet
aanpassen, dat ProRail dan ook voor de jaren 2017 en 2018 de tarieven overeenkomstig zal
aanpassen.
ACM is van oordeel dat aan de gebruiksvergoeding voor de dienstregelingsjaren 2017 en 2018
inderdaad dezelfde bezwaren kleven die ACM constateerde in haar besluit van 19 december 2016,
met betrekking tot de gebruiksvergoeding voor 2015 en 2016. Gezien uw toezegging in de
bovenstaande passage, verzoek ik u dan ook om:
-

-

de gebruiksvergoeding voor de dienstregelingsjaren 2017 en 2018 te herberekenen en
daarbij de factor complexiteit buiten beschouwing te laten. De herberekening vindt plaats op
dezelfde wijze als ProRail deed ten aanzien van de tarieven voor 2015 en 2016, in uw
voornoemde brief aan ACM van 16 november jl.;
een concept van de herberekende tarieven en de wijze van (her-)berekening toe te sturen
aan ACM;
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Op 16 november 2016 beantwoordde u schriftelijk enkele vragen van ACM, met betrekking tot de
gebruiksvergoeding voor de dienstregelingsjaren 2015 en 2016, naar aanleiding van het onderzoek
van ACM daarnaar, op aanvraag van de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland. Het besluit van
ACM in deze zaak is aan u verzonden op 19 december 2016. Voornaamste conclusie van ACM
daarin was, kort gezegd, dat ProRail de toerekening van kosten aan de gebruiksvergoeding, niet
mag baseren op een toe- of afname van complexiteit van spoorinfrastructuur, als gevolg van een toeof afname van de intensiteit van het treinverkeer.
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-

de aldus herberekende tarieven bekend te maken in de Netverklaringen voor de
dienstregelingsjaren 2017 en 2018, door middel van het uitbrengen van aanvullingen
daarop.

Ik verzoek u om de herberekening uiterlijk op 16 januari 2017 aan ACM te zenden.
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er niettemin vragen zijn,
dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die bovenaan deze brief is vermeld.

Hoogachtend,
Autoriteit Consument en Markt,
namens deze,

mw. A.M. Schilperoort
Teammanager Telecom, Vervoer en Post
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