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Samenvatting

1.

2.

3.

4.

Inleiding
Aanleiding
Internationale vervoerstromen staan de laatste jaren in de belangstelling bij de Nederlandse en Europese
beleidsmakers. De Europese Commissie heeft een aantal initiatieven ontplooid om het internationale vervoer
per spoor te stimuleren. De Verordening Goederencorridors in het bijzonder beoogt het goederenvervoer per
spoor te stimuleren met een aantal wettelijke maatregelen. Onder andere door het opleggen van specifieke
verplichtingen tot samenwerking van infrastructuurbeheerders, ministeries en toezichthouders. In het
verleden ontving de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) signalen dat de internationale verbindingen
over het spoor te wensen overlaten. Terwijl de (Nederlandse) markt baat heeft bij goede internationale
capaciteitsverdeling, in het bijzonder voor de waarborging van voldoende verbindingen met het achterland
van de mainport, de Rotterdamse haven. Het belang van goede internationale treinverbindingen, de recent
ontplooide activiteiten van beleidsmakers om internationaal vervoer te stimuleren, de complexiteit van
internationale afstemming en de signalen dat het niet goed loopt geven de NMa aanleiding om een
verkennend onderzoek te starten naar de internationale verdeling van spoorinfrastructuurcapaciteit.
Onderzoek
Het doel van dit onderzoek is eventuele knelpunten bij de internationale capaciteitsverdeling in kaart te
brengen en te analyseren, oplossingsrichtingen te verkennen en vervolgacties van de NMa vast te stellen. Het
onderzoek beperkt zich tot het goederenvervoer, omdat dit verreweg het meeste internationale spoorvervoer
betreft. De NMa heeft ten behoeve van dit onderzoek gesproken met het KNV, in Nederland gevestigde
goederenvervoerders, infrastuctuurbeheerders ProRail en Keyrail en de Bundes Netzagentur (BNa), de Duitse
toezichthouder.
Achtergrond
De ontwikkeling in het spoorgoederenvervoer in Nederland staat niet los van Europa. Het internationale
karakter van het spoorgoederenvervoer in Nederland komt naar voren uit het feit dat 85% van het
goederenvervoer grensoverschrijdend is. De overslag van goederen gaat gepaard met een combinatie van
kostbare inzet van bedrijfsmiddelen en tijdsgebonden leveringsafspraken tussen marktpartijen. Daarom zijn
punctualiteit en betrouwbaarheid hier belangrijk. Ondernemingen die goederen per spoor willen vervoeren en
gerechtigd zijn volgens de Spoorwegwet kunnen bij ProRail of Keyrail capaciteitsaanvragen indienen. De
gehonoreerde aanvragen verwerkt de beheerder in een dienstregeling. Het proces voor de aanvraag en
toewijzingen van capaciteit verloopt volgens een vast patroon van vier fasen. De voorbereiding van
capaciteitsverdeling, de jaardienstprocedure, de ad hoc procedure en de verkeersleiding en bijsturing. Deze
fasen worden in het rapport besproken.
Toetsingskader
De NMa bekijkt de internationale capaciteitsverdeling vanuit een breed perspectief waarbij de impact op de
markt leidend is. Op basis van een impactanalyse kunnen veroorzakers van de knelpunten worden
aangesproken om de knelpunten op te lossen. Hierbij wordt ook nog gekeken naar de (wettelijke) regelingen
die over internationale capaciteitsverdeling gaan. ProRail bijvoorbeeld hanteert een aantal eigen regels en
bepalingen die betrekking hebben op internationale capaciteitsverdeling. Deze staan in verschillende
paragrafen van de Netverklaring 2012 en gaan over de afstemming tussen de beheerders, de operationele
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samenwerking, de jaardienst, de internationale aanvragen, de programmatie en coördinatie en de verdeling
in de ad hoc fase. De Europese wetgever (COM, EP en Council) vindt dat een betere coördinatie van de
toewijzing van capaciteit de aantrekkingskracht van het spoor verhoogt en heeft daarom ook bepalingen
opgesteld. Het aanvragen van internationale capaciteit geschiedt echter (nog) steeds op nationale basis.
Daarom zijn er naast de Europese regelgeving verschillende nationale wettelijke bepalingen, die het kader
voor de internationale capaciteitsverdeling verder invullen. Het gaat om de bepalingen uit de Spoorwegwet
en het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur.

5.

Bekeken onderwerpen
Hoofdonderwerpen
Bij het hoofdonderwerp ‘jaardienst en ad hoc procedure’ is naar voren gekomen dat de Raad de late
finetuning van aansluitingen en een gering gebruik van de OSS voor aanvragen van capaciteit buiten
Nederland beschouwt als problemen met grote impact. Het geringe gebruik van de OSS voor het aanvragen
van internationale capaciteit is een probleem dat de markt zelf kan en moet oplossen. De kosten die
voortvloeien uit het geringegebruik van de OSS liggen echter bij de beheerder en niet direct bij de vervoerder .
Het is daarom niet waarschijnlijk dat dit de markt dit snel op zal lossen. Voor de veronderstelde te late
finetuning zou ingrijpen door een onafhankelijke instantie, al dan niet de NMa, meer voor de hand liggen.

6. Uit de beoordeling van het hoofdonderwerp ‘Buitendienstellingen (BDS) en onderhoud’ is naar voren
gekomen dat de afstemming van onderhoud in samenhang met buitendienststellingen van baanvakken nog
niet zonder problemen verloopt. Vanaf de voorbereiding tot en met de fase van wijzigingen op het laatste
moment zijn er afstemmingsproblemen tussen de beheerders over de internationale doorlopende paden.
Het gevolg is dat zowel de vervoerders als de beheerders op het laatste moment worden geconfronteerd met
versperringen, omleidingen, extra afstemming en vertraging. Behalve veel extra werk betekent het dat de
kwaliteit van de internationale paden niet goed is. Hierbij moet de oplossing gezocht worden in het
verbeteren van de communicatie tussen ProRail, Keyrail en DB Netze. Ook de NMa zal hierin een rol
vervullen door samen met de Duitse toezichthouder te werken aan een duurzame oplossing, ook met DB
Netze.
7.

Bij de evaluatie van het hoofdonderwerp ‘verkeersleiding en versperringen’ is naar voren gekomen dat een
aantal verbeteringsslagen mogelijk is om de communicatie tussen de beheerders te verbeteren. Bijvoorbeeld
de onderlinge communicatie tussen de verkeersleiding in Nederland en Duitsland lijkt nog niet in orde en zal
duidelijker moeten worden geregeld. Daarnaast is de verwerking van wijzigingen en vertragingen in
Nederland in vergelijking met Duitsland minder flexibel. Dit bij elkaar zorgt er voor dat vertragingen en
versperringen nog niet op een efficiënte manier worden opgelost. Voor vervoerders geldt op dit punt dat zij
bij vertragingen te lang wachten met het aanleveren van informatie waardoor er ruimte voor anderen verloren
gaat. Dit levert extra werk op voor de verkeersleiding en leidt tot opstoppingen aan de grens. De kwaliteit van
de dienstverlening voor goederenvervoerders verslechtert hierdoor. Factoren die bij de beschreven
knelpunten een rol kunnen spelen zijn het ontbreken van afhandelingscenario’s voor goederenvervoer en de
verschillen tussen de prioriteitsregels bij vertragingen per vervoersegment aan beide zijden van de grens. Dit
schept verwarring in de volgorde waar treinen de grens over worden gestuurd. In Europees verband zouden
de verschillende structuren beter op elkaar moeten worden afgestemd, daar moet dan ook de oplossing
gezocht worden.
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Overkoepelende onderwerpen
8. De NMa heeft overkoepelende onderwerpen gesignaleerd die door het gehele proces van capaciteitsverdeling
heen spelen. Deze onderwerpen zijn afstemming en communicatie, verdeling van verantwoordelijkheden en
verschillen in processen in Nederland en Duitsland.

9. Bij alle hoofdonderwerpen (jaardienst, onderhoud en verkeersleiding) blijkt dat de communicatie kan worden
verbeterd. De problemen die geschetst zijn laten zien dat veelal afstemming een grote rol speelt. Het kan
gaan om afstemming tussen 1) afdelingen van een beheerder, 2) Nederlandse beheerders onderling,3) een
Nederlandse beheerder en een buitenlandse beheerder en 4) beheerder en vervoerder.
Betreffende onderhoud is een knelpunt dat binnen afdelingen niet altijd bekend is welke baanvakken buiten
dienst zijn. Bij de verkeersleiding is het juist een probleem dat verschillende afdelingen niet eerst onderling
afstemmen voordat met de grensdisponent in Duitsland wordt gecommuniceerd.
Bij de jaardienst komt naar voren dat late finetuning van internationale aansluitingen door beheerders een
probleem is. Als deze coördinatie te laat plaatsvindt, kan deze niet meer worden meegenomen in de
jaardienstfase. Over afstemming bij onderhoud geven vervoerders aan dat de problemen vooral liggen bij
buitendienststellingen die niet altijd even goed worden gecoördineerd tussen ProRail en DB Netze.
Met betrekking tot onderhoud geven vervoerders aan dat DB Netze buitendienststellingen in Duitsland vaak
slecht communiceert naar vervoerders in Nederland. Een ander knelpunt hierbij is dat ProRail en Keyrail
soms hun onderhoud pas laat doorgeven, ook als het bijvoorbeeld niet doorgaat, waardoor veel
verschuivingen plaatsvinden op de korte termijn. De knelpunten bij de verkeersleiding hebben als
achtergrond dat de informatie die vervoerders aan de beheerder leveren vaak niet voldoende of niet op tijd is.
10. Bij de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de beheerder en de vervoerders spelen de volgende
issues een rol:
- de hoeveelheid informatie die door de vervoerders en de beheerders moet worden verstrekt
- op welk moment deze informatie moet worden verstrekt
- wie het moet doen
De verwachtingen over deze issues lopen tussen de vervoerder en de beheerder uiteen, wat leidt tot
onvoldoende informatie aan beide zijden.
11. Ook de verschillen in processen tussen Nederland en Duitsland werken door in de genoemde
hoofdonderwerpen. Voor de jaardienst ligt het knelpunten bij de late finetuning van internationale
aansluitingen zelfs op europees niveau. Daar vindt finetuning zo laat in het verdeelproces plaats, dat
wijzigingen niet meegenomen kunnen worden in de jaardienst in Nederland. Wat betreft BDS en onderhoud
zijn de problemen terug te leiden tot het verschil in nationale belangen, verwerkingstijden en in de juridische
status van de Nederlandse en Duitse beheerders. De verschillen in processen komen bij de verkeersleiding
tot uitdrukking in de bijsturing, de samenwerking met de grensdisponent, in de beleidskaders en de
planmogelijkheden. Een voorbeeld hiervan is dat de bijsturing van DB flexibeler werkt dan die van ProRail.
Daarnaast is het zo dat Nederland en Duitsland verschillende prioriteitsregels gelden.
Overige Onderwerpen
12. Naast de al besproken onderwerpen is er kort gekeken naar punten die soms door meerdere partijen naar
voren zijn gebracht, maar geringe impact of geen directe link hebben met internationaal goederenvervoer.

13. Ten eerste is dat de werking van verschillende informatiesystemen, soms door elkaar heen. De huidige
inrichting van planning- en uitvoeringsystemen lijkt acceptabel. Echter is de NMa van mening dat de
7
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kritiekpunten van de systeemgebruikers serieus genomen moeten worden en dat er verbeteringen moeten
plaatsvinden om de procedure van capaciteitaanvraag efficiënter te laten verlopen. Het belangrijkste punt
hierbij is dat vervoerders te maken hebben met een periode waarin het indienen van aanvragen niet mogelijk
is.
14. Ten tweede is er geconcludeerd dat er nauwelijks problematiek wordt ervaren bij de afstemming tussen NL
en BE. Tevens blijkt dat de communicatie naar de vervoerder zonder problemen verloopt. Het is echter niet
uit te sluiten dat door toekomstige groei van spoor goederenvervoer de problematiek zal toenemen.
15. Vervolgens is kort aandacht besteed aan het verschil tussen reizigers- en goederentreinen. In gevallen van
een te hoge vraag naar spoorcapaciteit op een bepaald moment, wordt de prioriteitsvolgorde toegepast. Dit
betekent dat op de meeste baanvakken in de Randstad personenvervoer voor goederenvervoer gaat. Door de
groeiende vraag naar capaciteit kunnen in de toekomst hierdoor meer conflicten ontstaan. De
prioriteitsregels verschillen per land. Bij internationale paden worden treinen geconfronteerd met regels die
tegengesteld kunnen zijn.
16. Als laatste brachten meerdere vervoerders het vermoeden naar voren dat ProRail Buiten Dienst Stellingen
niet volledig benut. Zo wordt er aangegeven dat ProRail onderhoudstijd claimt ten koste van
goederentreinen, maar dat dan het geplande onderhoud zo kort van te voren geschrapt wordt dat vervoerders
er niet meer kunnen rijden. Daarnaast melden vervoerders dat onderbenutting van BDS veroorzaakt wordt
door het wekelijkse herhalingspatroon van onderhoudsroosters. Keyrail vindt dat Nederlandse beheerders al
veel meer rekening houden en meer afstemmen met vervoerders dan buitenlandse beheerders.
Conclusie
Vervolgacties
17. Zoals hiervoor beschreven komt uit deskresearch en de gesprekken met spoorwegondernemingen het beeld
naar voren dat er op de gebieden van jaardienst, onderhoud en verkeersleiding veel knelpunten voorkomen
met betrekking tot internationaal goederenvervoer per spoor.

18. Het onderzoek toont verder aan dat er nog vele mogelijkheden zijn om de capaciteitsverdeling te verbeteren.
Over het algemeen kan gezegd worden dat de markt de verantwoordelijkheid voor verbetering gezamenlijk
draagt. Noodzakelijkerwijs betekent dit voor de NMa dat zij binnen die mogelijkheden prioriteert. De NMa
zet haar middelen daar in waar de meeste verbeteringen noodzakelijk zijn en gehaald kunnen worden.
Daarom NMa geeft de volgende vervolgacties prioriteit:
Bilateraal samenwerking tussen Bna-NMa over afstemming onderhoud tussen ProRail, Keyrail en DB
Netze.
De NMa gaat in gesprek met ProRail over de afstemming bij onderhoud met DB-Netze.
Bevindingen afstemming onderhoud en verkeersleiding worden door de NMa meegenomen in IRGRail advies over de vorming van nieuwe corridors.
Gesprek met KNV waarin de noodzaak van goede informatievoorziening van vervoerders richting
beheerder benadrukt wordt.
Door gezamenlijk aan oplossingen te werken wordt het internationale spoorgoederenvervoer naar een hoger
plan getild. Dit is in het belang van iedere stakeholder, maar ook voor bijvoorbeeld de mainport Rotterdam
die via het spoor beter ontsloten kan worden. Goederenvervoer per spoor kan een goed alternatief zijn voor
8
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andere modaliteiten, maar dan moeten beheerders onderling en beheerders en vervoerders wel beter gaan
samenwerken.
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding
19. Eén van de hoofdtaken van ProRail en haar dochter Keyrail, de beheerders van het Nederlandse spoorwegwet,
is het verdelen van de capaciteit op de spoorweginfrastructuur. Zonder capaciteit kan een
spoorwegonderneming niet rijden op het spoor. Het verdelen van spoorcapaciteit voor internationale
vervoerstromen is gecompliceerder dan voor nationale vervoerstromen, omdat spoorwegbeheerders met
elkaar moeten afstemmen en daarbij te maken krijgen met verschillend ingerichte bedrijfsprocessen en met
taalverschillen.

20. Voornamelijk voor het goederenvervoer per spoor zijn juist internationale verbindingen cruciaal.
Goederenvervoer per spoor is van grote betekenis voor de afvoer van goederen van de Rotterdamse haven
naar het achterland, voornamelijk richting Duitsland. 85% van het spoorgoederenvervoer in Nederland is
internationaal. Rond de 40 miljoen ton per jaar betreft internationaal goederenvervoer waarvan 6 miljoen ton
binnenlands goederenvervoer.1 In het internationaal goederenvervoer heeft het spoor een aandeel van 11%
ten opzicht van de binnenvaart en de weg, die elk goed zijn voor ruim 44%.2 Goederenvervoer per spoor is
ook een duurzamer alternatief voor transport dan vervoer over de weg.3 Zo streeft de Minister van
Infrastructuur en Milieu naar een afvoer van goederen per spoor van 20% op de totale goederenafvoer op de
Tweede Maasvlakte in 20304. Dit zal leiden tot een verviervoudiging van het goederenvervoer per spoor
vanuit de Rotterdamse Haven in de komende 25 jaar.5 Daarnaast is het vervoer van goederen per spoor het
meest kostenefficiënt op middellange afstanden6. Dat zijn juist de afstanden waarbij vanuit Nederland één of
meerdere grensoverschrijdingen plaatsvinden.
21. Internationale vervoerstromen staan de laatste jaren in de belangstelling bij de Nederlandse en Europese
beleidsmakers. De Europese Commissie heeft een aantal initiatieven ontplooid om het internationale vervoer
per spoor te stimuleren. De Verordening Goederencorridors7 in het bijzonder beoogt het goederenvervoer per
spoor8 te stimuleren met een aantal wettelijke maatregelen. Onder andere door het opleggen van specifieke
verplichtingen tot samenwerking van infrastructuurbeheerders, ministeries en toezichthouders. De

Bron Centraal Bureau voor de Statistiek (2012), Statline, “Spoor; goederenvervoer in ladinggewicht en
ladingtonkilometer”, Den Haag/Heerlen
2 O.b.v. CBS-cijfers Goederenvervoer 2011, op basis van vervoerd gewicht.
3 White Paper, Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient
transport system, COM(2011) 144 final, p. 5-7, 9
4 www.railcargo.nl/actueel/nieuws/nieuws_item/t/tweede_maasvlakte_containervervoer_20_per_spoor
5 Voorlichtingsbureau Railcargo Information, Spoor in cijfers 2011.
6 Zie onder meer http://www.railcargo.nl/voordelen_van_het_spoor/kostenefficient,,
7 Verordening 913/2010/EG
8 Een voorbeeld van het stimuleren van internationaal personenvervoer is Richtlijn 2007/58/EG. Deze
richtlijn creëert vrije toegang tot de markt voor internationaal spoorvervoer van personen.
1
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Verordening is van toepassing op negen Europese goederencorridors voor het spoor. Drie van deze corridors
gaan door Nederland; Nederland-Italië, Nederland-Frankrijk en Nederland–Polen & Tsjechië.
22. In het verleden ontving de NMa signalen dat de internationale verbindingen voor het spoor te wensen
overlaten. Zo komen uit de Vijfde Spoormonitor van de NMa twee signalen over gebreken in de
internationale capaciteitsverdeling naar voren: het ondermaats presteren van de One Stop Shop (OSS) 9 en
problematische Buitendienststellingen (BDS) op de Nederlands-Duitse (NL-DE) grens10. Het gevolg is dat
vervoerders de grenzen bij internationale capaciteitsaanvragen nog steeds voelen.
23. Het belang van goede internationale treinverbindingen, de recent ontplooide activiteiten van beleidsmakers
om internationaal spoorvervoer te stimuleren, de complexiteit van internationale afstemming en de signalen
dat het niet goed loopt, geven de NMa aanleiding om een verkennend onderzoek te starten naar de
internationale verdeling van spoorinfrastructuurcapaciteit.
1.2 Doelstelling
1.2.1 Doel

24. Doel van het verkennend onderzoek is eventuele knelpunten bij de internationale capaciteitsverdeling in kaart
te brengen, de impact op de markt te analyseren, oplossingsrichtingen te formuleren en vervolgacties van de
NMa vast te stellen. Uiteindelijk moet het verkennend onderzoek bijdragen aan een goede werking van de
markt voor het internationaal spoorvervoer.
1.2.2 Relevantie

25. De (Nederlandse) markt heeft baat bij een goede internationale capaciteitsverdeling. Belangrijke indicatoren
zijn betrouwbaarheid en voorspelbaarheid. Internationale capaciteitsverdeling is belangrijk voor de
transportsector, in het bijzonder de waarborging van voldoende verbindingen met het achterland van de
mainport de Rotterdamse haven.
1.2.3 Toezichtstaak

26. De NMa heeft wettelijke taken inzake economische regulering en toezicht van de spoorsector. Om deze
taken optimaal uit te voeren, beschouwt de NMa de spoorvervoerketen in een brede context. De NMa streeft
naar een zo goed mogelijk werkende spoormarkt en het slechten van belemmeringen. De impact van
knelpunten op de markt is leidend voor de inzet van middelen van de NMa.
27. Dit betekent dat de NMa eventuele belemmeringen bij de internationale capaciteitsverdeling in een breed
verband beziet en niet op voorhand vanuit juridische bevoegdheden onderzoek doet. Daarom kiest de NMa
in eerste instantie voor een probleemanalyse van alle aspecten van de capaciteitsverdeling. Het betreft hier
een verkennend onderzoek in het kader van algemeen toezicht door de NMa. De NMa wil inventariseren of
en welke knelpunten er spelen en welke oplossingen het meest geschikt zijn. Eventuele vervolgacties van de
9

Vijfde Spoormonitor NMa, p 38-39.
Zie BDS algemeen; Vijfde Spoormonitor NMa, p 19.

10

11

rapportage van bevindingen

NMa zijn afhankelijk van de uitkomsten van dit verkennend onderzoek. Er is geen concreet vermoeden van
een overtreding van de Spoorwegwet. Verder benadrukt de NMa dat dit verkennend onderzoek de nadruk legt
op verantwoordelijkheden aan beide kanten van de markt, zowel die van de infrastructuurbeheerder als van
vervoerders (gerechtigden) ten einde de werking van de spoormarkt voor internationaal spoorvervoer te
optimaliseren.
1.2.4 Reikwijdte en Afbakening

28. Het verkennend onderzoek focust op problemen die te wijten zijn aan het internationale karakter van de
treinrit. Het verkennend onderzoek beperkt zich tot het goederenvervoer en laat het personenvervoer buiten
beschouwing. Verreweg het meeste internationaal vervoer per spoor is goederenvervoer. Wel is het
aannemelijk dat het personenvervoer meeprofiteert van eventuele verbeteringen in de internationale
capaciteitsverdeling, aangezien ze van dezelfde infrastructuur gebruik maken. Tot slot is er een geografische
beperking tot de aan Nederland grenzende spoorwegnetten van Duitsland (beheerd door DB Netz) en België
(beheerd door Infrabel). Het verkennend onderzoek ziet niet op mogelijke problemen bij niet-aangrenzende
spoorwegnetten.
29. Niet alle in de interviews naar voren gebrachte punten kan de NMa meenemen in haar rapportage. Of een
punt meegenomen is in de rapportage hangt af van de volgende factoren:
- In hoeverre hangt het verbeterpunt samen met het internationale karakter van de treindienst?
- Hoeveel spoorwegondernemingen noemen het verbeterpunt of dragen zowel de beheerder als
spoorwegondernemingen hetzelfde punt aan?
- Hoe zwaar kwalificeren partijen het verbeterpunt?
30. Scoort een onderwerp hoog op alle drie de factoren dan behandelt de NMa het onderwerp uitgebreid in
hoofdstuk 4; Hoofdonderwerpen. Scoort het onderwerp hoog op twee factoren dan benoemt de NMa het
onderwerp kort in hoofdstuk 6; Overige onderwerpen. In alle andere gevallen behandelt de NMa het
onderwerp niet. Dit neemt niet weg dat een partij altijd contact kan opnemen met de NMa door middel van
een signaal of een klacht. U kunt hiervoor gebruik maken van het signaalformulier via:
http://www.nma.nl/regulering/vervoer/tip_ons/default.aspx
1.3 Proces
31. De NMa heeft, naast deskresearch, gesproken met het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), in Nederland
gevestigde goederenvervoerders11 en de infrastructuurbeheerders ProRail en Keyrail. Op basis van deze
informatie is de rapportage opgesteld. De rapportage bundelt de informatie van geconsulteerde partijen en
geraadpleegde stukken. De NMa voorziet geen openbaarmaking van reacties. Het verkennend onderzoek
heeft een inventariserend karakter om te bepalen of er aanleiding is voor vervolgacties. Hierbinnen past geen
uitgebreid feitenonderzoek, maar de NMa gaat uit van de gegevens door partijen overlegd in twee rondes en
daarnaast vrijelijk beschikbare informatie.

Geconsulteerde goederenvervoerders: Captrain, DB Schenker, ERS Railways, , HUSA, Rotterdam Rail
Feeding, Rurtalbahn,

11
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2 Achtergrondinformatie
2.1 Marktomschrijving
32. Als gevolg van de liberalisering van het spoorgoederenvervoer12 zijn er veranderingen opgetreden in het
aantal en de soort partijen die betrokken zijn bij het logistieke proces van het spoorvervoer. In het verleden
was het gebruikelijk dat één staatsonderneming de rollen had van infrastructuurbeheerder, vervoerder,
verlader en terminalexploitant. Nu kent de markt meer verscheidenheid in partijen. Spoorvervoerders worden
logistieke dienstverleners en verladers zijn ook vervoerder. De veelheid aan dienstverlenende marktpartijen
maakt de markt flexibeler.13 Partijen die samenwerken, gaan namelijk efficiënter met vervoer- en
personeelscapaciteit om en kunnen fluctuerende marktsituaties beter prognosticeren.14

33. De ontwikkeling van het spoorgoederenvervoer in Nederland staat niet los van Europa. Het internationale
karakter van het spoorgoederenvervoer in Nederland komt naar voren uit het feit dat 85% van het
goederenvervoer grensoverschrijdend is. Rond de 40 miljoen ton per jaar betreft internationaal
goederenvervoer tegenover 6 miljoen ton binnenlands goederenvervoer.15 Een groot deel van het
spoorgoederenvervoer is onderdeel van een internationale logistieke keten die via de zeehavens loopt. De
meeste goederen die in Nederland worden gedistribueerd, worden geladen of gelost in de Nederlandse
zeehavenregio.13
34. De overslag van goederen gaat gepaard met een combinatie van kostbare inzet van bedrijfsmiddelen en
tijdsgebonden leveringsafspraken tussen marktpartijen. Daarom zijn punctualiteit en betrouwbaarheid hier
belangrijk. Een goede doorvoer van goederen vanuit de Rotterdamse haven naar het Europese achterland, is
essentieel voor Nederland als distributieland. Nederland heeft er om die reden baat bij dat goederentreinen
snel en op tijd hun bestemming bereiken. De belangrijkste corridors voor het spoorgoederenvervoer lopen
van de havens naar de Duitse grens. De Betuweroute draagt hier sinds 2007 aan bij door de Brabantroute te
ontlasten.16 75% van het spoorgoederenvervoer maakt gebruik van de Betuweroute. Door de toename van
containers zullen de internationale corridors in de toekomst alleen maar meer verkeer te verwerken krijgen.
Havenbedrijf Rotterdam stelt daarbij de eis dat bedrijven op de Tweede Maasvlakte twintig procent van hun
containervervoer per spoor gaan afwikkelen17. Dat zal zorgen voor een verdubbeling van het goederenvervoer

Artikel 10(3) 91/440/EEG
Francke, J., Ooststroom, H. van, Savelberg, F. (2007), “Marktontwikkelingen in het goederenvervoer per
spoor 1995-2020”, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, Den Haag.
14 Zie BDS algemeen; Vijfde Spoormonitor NMa, p 19.
15 Centraal Bureau voor de Statistiek (2012), Statline, “Spoor; goederenvervoer in ladinggewicht en
ladingtonkilometer”, Den Haag/Heerlen
16 Rijksoverheid (z.d.), “Goederenvervoer per spoor”, Geraadpleegd op 29 februari 2012,
http://www.rijskoverheid.nl/, onderwerpen, goederenvervoer per spoor. De Brabantroute is een treinroute die min
of meer parallel loopt aan de Betuweroute. Op de Brabantroute rijden ook passagierstreinen.
17 www.railcargo.nl/actueel/nieuws/nieuws_item/t/tweede_maasvlakte_containervervoer_20_per_spoor
12
13
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per spoor ten opzichte van de huidige situatie. Een belangrijk aandachtspunt voor de komende tijd is daarom
de capaciteitsverdeling op internationale corridors.
35. De volgende figuur geeft de spoorgoederenstromen tussen Nederland en andere Europese landen weer. Te
zien is dat de meeste goederentreinen die Nederland verlaten de Duitse grens passeren. Dit aantal verschilt
in grote mate met het aantal intermodale diensten die over de Belgische grens gaan.

Figuur 2.1: Aantal intermodale diensten per week per land vertrekkend uit Nederland in 2009.18
18

Rail Cargo information Netherlands (2011), “Spoor in cijfers 2011”, p61, De Swart, Den Haag
14
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2.2 Procesbeschrijving internationale capaciteitsverdeling
36. Ondernemingen die personen of goederen per spoor willen vervoeren en gerechtigd zijn volgens de
Spoorwegwet kunnen bij ProRail of Keyrail capaciteitaanvragen indienen. Deze aanvragen verwerkt de
beheerder in een dienstregeling. Hetzelfde geldt voor aannemers die via ProRail beheer- en
instandhoudingcapaciteit aanvragen voor treinvrije perioden voor onderhoud en bouw aan het spoor.19

37. Het proces voor de aanvraag en toewijzingen van capaciteit verloopt volgens een vast patroon:
Fase 1 Voorbereiding capaciteitsverdeling
38. Stap 1. publicatie netverklaring20:
De beheerder publiceert de definitieve netverklaring na consultatie in de 2e week van december; dat
is 12 maanden voor de ingang van de dienstregeling (x-1221). Dat is minimaal vier maanden voor de uiterste
datum voor de jaardienstaanvragen (x-8).
De beheerder legt de conceptnetverklaring in de 2e week van september ter consultatie voor aan
spoorwegondernemingen.
39. Stap 2: Definiëren van cataloguspaden:
Uiterlijk 11 maanden voor aanvang van de dienstregeling publiceren de samenwerkende beheerders
een voorlopig aanbod van cataloguspaden22 voor internationaal goederenverkeer (x-11).
Fase 2 Jaardienstprocedure
40. Stap 3. Aanvragen jaardienst:
Vanaf de uitgave van de netverklaring in de 2 week van december start de
spoorinfrastructuurbeheerder met het verzamelen van de capaciteitsaanvragen voor de jaardienst.
De spoorwegonderneming kan de benodigde capaciteit voor internationale treinen in één keer
aanvragen bij de One-Stop-Shop of afzonderlijk bij de infrastructuurmanagers van de betrokken
spoorwegnetten. Als spoorwegondernemingen bij de verschillende infrastructuurmanagers
afzonderlijke aanvragen indienen (zogenaamde parallelle aanvragen), zijn zij zelf verantwoordelijk
voor de onderlinge afstemming van die aanvragen.
19

Prorail (z.d.), “Spoorcapaciteit: aanvraag en verdeling”, Geraadpleegd op 29 februari 2012,

http://www.prorail.nl/, capaciteit en treinpaden, procedure verdeling.

De netverklaring geeft alle informatie die een spoorwegonderneming nodig heeft om op het Nederlandse
spoorwegnet te rijden. Bovendien wordt het proces van aanvraag van spoorcapaciteit tot het gebruik ervan
toegelicht.
21 x-12 is een gangbare tijdsaanduiding bij de capaciteitsverdeling van het spoor. Daarbij is x de
ingangsdatum van de jaarlijkse dienstregeling en x-12 betekend 12 maanden voorafgaand aan X. x+3
betekend drie maanden na ingang van de dienstregeling.
22 Definitie: Om efficiënter gebruik te maken van de bestaande infrastructuur, zijn er vooraf geconstrueerde
paden (Cataloguspaden) gemaakt voor het goederenvervoer op de belangrijkste corridors. Deze catalogi
worden gepubliceerd ter ondersteuning van applicaties voor capaciteitsaanvragen.
20
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-

Op de tweede maandag van april sluit de termijn voor het indienen van capaciteitsaanvragen voor de
jaardienst.
In de week daarna vindt de intake van de aanvragen plaats en start de procedure om tot een
verdeling te komen.

41. Stap 4. Jaardienstprocedure:
Op de tweede dinsdag van april gaat de programmatie en coördinatie van start, waarbij de
beheerders afstemmen met andere beheerders in Europa om zoveel mogelijk capaciteitsaanvragen
te honoreren.
In de 3e week van juni vindt de RNE Technical meeting plaats, waarbij beheerders de grenspassagetijden van internationale treinpaden afstemmen.
Begin juli is de ontwerpdienstregeling gereed voor consultatie. Spoorwegondernemingen kunnen
reacties tot en met de eerste week van augustus indienen.
In de 1e week van juli leggen beheerders tevens het concept van de internationale jaardienstregeling
voor. Aanvragers hebben een maand de tijd om commentaar te geven.
In de 4e week van augustus legt de beheerder de nationale capaciteitsverdeling vast. In de deze week
is ook de deadline voor de beantwoording van vragen aan klanten.
De beheerder legt de capaciteitsverdeling vervolgens vast in Donna en in Radar23.
In november sluit de beheerder toegangsovereenkomsten met gerechtigden.
Fase 3 Ad-hocprocedure
42. Stap 5. Late requests:
De eerste dag van de late requests valt in de 2e week van april na sluiting van de termijn voor
aanvragen voor de jaardienstprocedure. Late requests handelt de beheerder af op basis van ‘First
come, First served’.
De beheerder geeft de eerste antwoorden op de late request in de 4e week van augustus;
In de 2 week van oktober valt de laatste dag om late requests in te dienen;
In de eerste week van november geeft de beheerder de laatste antwoorden op de late requests;
43. Stap 6. Ad-hocaanvragen:
De ad-hocaanvragen, niet zijnde ‘late requests’, betreffen capaciteitsaanvragen of -wijzigingen
lopende het dienstregelingsjaar. De beheerder reserveert een deel van de beschikbare capaciteit voor
ad-hocaanvragen voor goederenvervoer gedurende het jaar (buiten de jaardienst).
Spoorwegondernemingen kunnen ad-hocpaden aanvragen na de sluitingsdatum voor late request in
de tweede week van oktober.
Fase 4 Verkeersleiding en bijsturing
44. Stap 7. De verkeersleiding:
De verkeersleiding leidt de realtime uitvoering van de dienstregeling. De verkeersleiding is ook
verantwoordelijk voor de bijsturing van dienstregeling in geval van verstoringen.
Donna en Radar zijn planningssystemen voor spoorcapaciteit, zie ook 6.1; Planning- en
uitvoeringsystemen.

23
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45. De figuur op de volgende pagina geeft een tijdslijn weer met de processtappen van fasen 1 t/m 3 die de
spoorbeheerders nemen bij de verdeling van de internationale spoorcapaciteit.

17
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Figuur 2.2: Tijdslijn processtappen
18
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3 Algemeen toetsingskader
46. Het toetsingskader geeft aan hoe de NMa de bevindingen analyseert en beoordeelt. De NMa bekijkt de
internationale capaciteitsverdeling vanuit een breed perspectief. Het toetsingskader beperkt zich daarom niet
tot onderwerpen die gereguleerd zijn. Juist de impact op de markt is leidend. Vandaar dat het eerste deel van
het toetsingskader bestaat uit een impactanalyse van door partijen genoemde problemen.
Het tweede deel van het toetsingskader bestaat uit een toetsing aan de huidige en toekomstige geldende
normen: het juridisch kader. Kennelijke overschrijding van een norm werkt als verzwarend. Het ontbreken
van een toepasselijke norm betekent niet dat er geen verbeterpunt is en vormt voor de NMa geen grond om
het betreffende punt te diskwalificeren als aandachtspunt.
3.1 Impactanalyse
47. Doel van dit verkennend onderzoek is de eventuele knelpunten bij de internationale capaciteitsverdeling in
kaart te brengen en te analyseren. Om de gevolgen van de knelpunten op waarde in te schatten toetst de
NMa de aangedragen verbeterpunten door middel van een kwalitatieve impactanalyse. De NMa stelt eerst de
processen en de onderlinge afhankelijkheden binnen de processen vast. Ten tweede indiceert de NMa de
impact van de verbeterpunten op basis van de informatie uit de interviews om hiervan kwalitatief de
maatschappelijke gevolgen te bepalen. De analyse biedt daarmee een instrument voor prioritering en het
formuleren van vervolgstappen. De NMa geeft de impactanalyse voor elk hoofdonderwerp in hoofdstuk 4
beknopt weer in een tabel:

Verbeterpunt
...
Tabel 3.1: Model impactanalyse

Gevolg
...

Impact
...

3.2 Juridisch kader
54. Het juridisch kader bestaat uit de netverklaring en de toepasselijke wetgeving, waaronder de Spoorwegwet,
Besluit Capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur, Richtlijn 91/440/EEG en Richtlijn 2001/14/EG.
Met het oog op de nabije toekomst anticipeert de NMa ook op de Verordening Goederencorridors. De
Verordening is vanaf 10 november 201324 op de corridor Rotterdam-Genua van toepassing.
Bevoegdheden NMa
55. Het verkennend onderzoek is uitgevoerd in het kader van algemeen toezicht op de naleving door de NMa op
de Spoorwegwet25. Uit de Spoorwegwet volgt dat het toezicht onder meer het in acht nemen van de
Richtlijnen 91/440/EEG en 2001/14/EG betreft26. Voor dit verkennend onderzoek zijn daartoe in het bijzonder

Zie Verordening 913/2010 bijlage 1
Algemeen toezicht als bedoeld in Algemene Wet Bestuursrecht(AWB), (5:16 AWB) j. artikel 70
Spoorwegwet.
26 Artikel 70 , tweede lid, sub a, Sw jo. artikel 17, eerste lid, sub d.
24
25
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ook de internationale aspecten van de capaciteitsverdeling te rekenen. Zo ziet het toezicht van de NMa op
het recht van aanvragers om bij één beheerder een netoverschrijdende capaciteitsaanvraag in te dienen en op
de zorgplicht van beheerders dat aanvragers bij een eventueel opgerichte gezamenlijke instantie een
netoverschrijdende aanvraag kunnen indienen.27 Daarnaast geldt het toezicht ook voor de programmatie- en
coördinatiefase.28
56. Met het in werking treden van de Verordening Goederencorridors voor het goederenverkeer, zal de NMa in
de nabije toekomst tevens toezicht houden op de mededinging op de corridor en in het bijzonder nietdiscriminerende toegang tot de corridor. Verder zal de NMa klachten in behandeling nemen en toezicht
houden op het register voor capaciteitsaanvragen.29 Daarnaast zal ook de beheersraad, als bedoeld in artikel
8 tweede lid Verordening 913/2010, voor zover het daarbij gedragingen van de Nederlandse
infrastructuurmanager betreft, onder de reikwijdte van het toezicht vallen.
3.3 Netverklaring
57. De netverklaring is een voor de beheerder een bindend eenzijdig aanbod voor het afsluiten van een
toegangsovereenkomst. De toegangsovereenkomst is een jaarlijkse overeenkomst tussen beheerder en
spoorwegonderneming over het gebruik van capaciteit, de kwaliteit van de infrastructuur en de
gebruiksvergoeding. ProRail hanteert in haar netverklaring een aantal eigen regels en bepalingen die
betrekking hebben op internationale capaciteitsverdeling. Deze zijn dus eenzijdig bindend voor ProRail.
Hieronder volgt een samenvatting van de meest relevante bepalingen in het kader van dit verkennend
onderzoek. In Bijlage 1 staat een overzicht van alle relevante bepalingen uit de netverklaring.

58. De netverklaring van ProRail zegt dat ProRail samenwerkt met de beheerders van aangrenzende
spoorwegnetten. Deze samenwerking betreft o.a.: ‘het beheer [..]: de onderlinge afstemming van de infraontwikkeling en van de planning van onderhouds- en beheeractiviteiten die uitwerking hebben op het
grensoverschrijdend verkeer; de capaciteitsverdeling [...]; de verkeersleiding: afspraken over de regeling en
bijsturing van het grensoverschrijdend treinverkeer; daaronder valt ook de ontwikkeling van systemen voor de
daarbij noodzakelijke gegevensuitwisseling (‘Europtirails’).’30
59. Verder staat in de netverklaring van ProRail dat internationale capaciteitsaanvragen ‘ afgehandeld [worden]
volgens de afspraken met Keyrail en de beheerders van aangrenzende spoorwegnetten, die ProRail in het
samenwerkingsverband RailNetEurope heeft gemaakt.31’ ProRail probeert volgens de netverklaring met
andere infrastructuurmanagers ‘zoveel mogelijk doorgaande en hoogwaardige grensoverschrijdende

Artikel 19, vierde en vijfde, lid Richtlijn 2001/14/EG jo. artikel 61, eerste lid Sw jo. artikel 4 Besluit
Capaciteitsverdeling hoofdspoorwegen.
28 Artikel 20, eerste lid, en artikel 21, vierde lid, Richtlijn 2001/14/EG jo. artikel 61, eerste lid Sw jo. artikel 4
Besluit Capaciteitsverdeling hoofdspoorwegen.
29 Artikel 13, lid 5 en artikel 20 leden 1 en 4 Verordening 913/2010/EG, vanaf vanaf 10 november 2013.
30 § 1.9 netverklaring 2012 ProRail
31 § 4.9 netverklaring 2012 ProRail
27
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dienstregelingspaden te realiseren. Deze maatregelen zijn uitgewerkt in het RNE-document “Process for
international path requests” (te raadplegen via de website www.railneteurope.com).’32
3.4 Europese en nationale regelgeving
60. De Europese wetgever (COM, EP en Council) vindt dat een betere coördinatie van de toewijzing van
capaciteit de aantrekkingskracht van het spoor verhoogt33. Het aanvragen van internationale capaciteit, is
(nog) steeds op nationale basis geregeld. Een internationaal pad bestaat uit verschillende aan elkaar
gekoppelde nationale paden, die op basis van nationale wetgeving zijn gealloceerd. Hierbij speelt Richtlijn
2001/14/EG een belangrijke rol. Deze richtlijn betreft zowel stroomlijning van de jaardienstaanvragen, als de
ad- hocaanvragen, de planning van onderhoud en de omgang met verstoringen.

61. Naast de Europese regelgeving zijn er verschillende nationale wettelijke bepalingen die het kader voor de
internationale capaciteitsverdeling verder invullen. Het gaat hier om bepalingen uit de Spoorwegwet en het
Besluit Capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur. Hieronder volgt een samenvatting van de
bepalingen die specifiek ingaan op de situatie waarbij de capaciteitsverdeling betrekking heeft op meer dan
één net. In Bijlage 2 zijn alle relevante wettelijke regelingen en bepalingen naar onderwerp opgenomen.
62. De Europese regelgeving zegt dat ‘De infrastructuurbeheerders samenwerken om efficiënt
netoverschrijdende infrastructuurcapaciteit te kunnen creëren en toewijzen. Zij organiseren internationale
treinpaden, met name in het kader van het trans-Europees netwerk voor goederenvervoer per spoor. Zij
stellen hiertoe de nodige gezamenlijke procedures op. Deze procedures vallen onder deze richtlijn.’34 Verder
mogen aanvragers ‘bij één infrastructuurbeheerder een aanvraag indienen voor infrastructuurcapaciteit die
op meer dan één net betrekking heeft. De betrokken infrastructuurbeheerder is dan gemachtigd om namens
die aanvrager bij de andere betrokken infrastructuurbeheerders capaciteit te zoeken’35
63. De beheerders moeten volgens de Europese wetgever proberen ‘alle infrastructuurcapaciteitsaanvragen
zoveel mogelijk te honoreren, met inbegrip van aanvragen voor treintrajecten die meer dan één net
betreffen’36 en de beheerders moeten in de netverklaring ‘met name de moeilijkheden weer[geven] die zich
voordoen bij het regelen van internationale treintrajecten’.37 Ten aanzien van verstoringen is verder ook artikel
29 Richtlijn 2001/14/EG van belang, omdat met name de in lid 1 van dat artikel bedoelde
inspanningsverplichting om ‘alle nodig stappen (te) zetten´ ook op internationaal verkeer en samenwerking
van toepassing is.

4.4.1.3.2 netverklaring 2012 ProRail
Overweging 31 Richtlijn 2001/14/EG
34 Artikel 15, lid 1, Richtlijn 2001/14/EG
35 Artikel 19, Richtlijn 2001/14/EG
36 Artikel 20, Richtlijn 2001/14/EG
37 Artikel 21, Richtlijn 2001/14/EG
32 §
33
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3.5 Toekomst: Verordening Goederencorridors
64. Voor een aantal goederencorridors is de Verordening 913/2010/EG van kracht. Deze verordening beoogt
regels te stellen voor de internationale coördinatie van onderhoud, de behandeling en allocatie van een
internationale capaciteitsaanvraag, het reserveren van internationale goederencapaciteit, de internationale
coördinatie van voorrangsregels, de internationale voorrangsregels in geval van verstoringen en de
informatievoorziening rond het gebruik van de corridors. Voor Nederland moeten de corridors naar Italië en
Frankrijk uiterlijk 10 november 2013 operationeel zijn. De corridor naar Polen en Tsjechië moet uiterlijk 10
november 2015 zijn gerealiseerd. Tot deze data is er geen sprake van handhaving van de Verordening. Wel
treffen beheerders voorbereidingen. De NMa anticipeert hierop en neemt daarom de Verordening wel mee in
het toetsingskader. In Bijlage 3 zijn de verschillende relevante bepalingen uit de Verordening opgenomen.

65. Een bijzonder kenmerk is dat de Verordening Goederencorridors een beheersraad instelt, bestaande uit
vertegenwoordigers van de infrastructuurbeheerders. De beheersraad laat zich adviseren door adviesgroepen
van terminalbeheerders en spoorwegondernemingen38. De beheersraad zorgt voor de publicatie van het
programma voor werkzaamheden39 aan de infrastructuur en voor een gezamenlijke instantie (OSS) waar
aanvragers met hun aanvraag (die meerdere netten bestrijkt) terecht kunnen40. Die instantie beslist over de
capaciteitsaanvragen als er geen conflictterende aanvragen zijn. De beheersraad streeft naar coördinatie van
de prioriteitsregels met betrekking tot de capaciteitsverdeling op de corridor41.

Artikel 8(2) Verordening 913/2010/EG
Artikel 12 Verordening 913/2010/EG
40 Artikel 13 Verordening 913/2010/EG. Zie ook Artikel 19, vierde en vijfde lid, Richtlijn 2001/14/EG en
Overweging 18 Verordening 913/2010/EG.
41 Artikel 14(6) Verordening 913/2010/EG
38

39
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4 Hoofdonderwerpen
66. Dit hoofdstuk behandelt de onderwerpen die uit de interviews naar voren komen en die direct samenhangen
met het internationale karakter van de treindienst, door meerdere partijen genoemd worden, en waarvan
partijen vinden dat er een kennelijk relatief grote impact op de markt is. Het hoofdstuk is onderverdeeld in
drie hoofdonderwerpen, 1) het reguliere aanvraagproces van de jaardienst en de ad-hoc-fase, 2) de invloed
van onderhoudplanning en -werkzaamheden op de capaciteitsverdeling en 3) de invloed van de
verkeersleiding bij verstoringen en vertragingen op de capaciteitsverdeling.
4.1 Jaardienst en ad-hocprocedure
4.1.1 Reacties jaardienst en ad-hocprocedure

Late finetuning van internationale aansluitingen
67. Goederenvervoerders geven aan dat de finetuning in de jaardienst van internationaal conflicterende
capaciteitsaanvragen te laat plaatsvindt. In augustus komen alle beheerders op een corridor bijeen om aan de
hand van zogenaamde COBRA-lijsten in detail internationaal conflicterende aanvragen af te stemmen.
COBRA is een HTML versie van een Excel sheet waarop de internationale dienstregeling en grenstijden zijn
en worden afgestemd. In augustus is nationaal de programmatie echter al afgerond en start de nationale
coördinatiefase42. Vervoerders geven aan dat het gevolg is dat oplossingen voor internationale conflicten niet
meer meegenomen kunnen worden in de nationale dienstregeling. Een voorbeeld is een vervoerder die in
april treinen aanvroeg, alles leek toen in kannen en kruiken totdat eind september DB Netze te laat aangaf
dat het niet paste. Een alternatief was niet meer werkbaar.

68. Beheerders geven aan dat zij dit knelpunt niet herkennen. Keyrail geeft aan dat de eerste communicatie met
DB Netze, t.b.v. de jaardienst, plaatsvindt vóór maart in een grenstijden overleg. Vóór de sluitingsdatum van
de aanvragen, in 2012 voor 10 april, vindt er een finetuning-overleg van de grenstijden plaats. In april is er
een FTE-B conferentie43, waarin de vervoerders de COBRA bestanden per corridor op de grenstijden
vergelijken. In augustus is er op een FTE-B een finale check voor internationale paden waarbij alle beheerders
op een corridor meekijken. Tevens merkt Keyrail op dat het voor hen moeilijk is conflicten te herkennen als
spoorwegondernemingen capaciteit niet via de One Stop Shop maar parallel aanvragen. Bij parallelle
aanvragen dient de vervoerder, eventueel in samenwerking met een buitenlandse vervoerder, bij elke
netbeheerder apart een aanvraag in voor een deel van het treinpad. De netbeheerder weet dan niet of een

4.3 van de netverklaring van ProRail geeft aan dat de coördinatiefase parallel loopt aan de
programmatiefase, zie ook Tijdschema voor aanvraag en capaciteitsverdelingsproces, netverklaring 2012
ProRail, p. 37. § 4.3.1 van de netverklaring van Keyrail geeft aan dat de capaciteitsverdeling voor 2012 op 22
augustus 2011 is vastgesteld (p. 43).
43 FTE is Forum Train Europe: FTE is an European association of railway undertakings and service companies
based in Bern (Switzerland) that promotes cross-border rail freight and passenger traffic in Europe. As a
coordination body for railway undertakings, FTE sets out to harmonise international production plans and
path requests for European rail traffic.. http://www.forumtraineurope.org/html/e/fte_kuerze.html
42 §
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aanvraag een internationale tegenhanger heeft. In het ergste geval komen treinnummers van parallel
aangevraagde paden niet met elkaar overeen.
Overzicht finetuning conflicterende capaciteitsaanvragen
Datum
Omschrijving
april 2012
Vervoerders FTE-B o.b.v. COBRA
juni 2012
Melding of treinpad conflictvrij is
10 april t/m 2 juli:
Ontwerpen van de dienstregeling
18 t/m 21 juni 2012
RNE Technical Meeting incl. opstellen COBRA lijst
2 juli 2012
Publicatie van de Ontwerpdienstregeling, waaronder de internationale paden.
3 juli t/m 3 augustus Opmerkingen van vervoerders
augustus
Laatste FTE-B conferentie o.b.v. COBRA IM’s & RU’s
20 augustus
Deadline voor definitieve reactie aan vervoerders
22 augustus
Vaststelling nationale capaciteitsverdeling, incl. de internationale paden.
Tabel 4.1: Overzicht finetuning conflicterende capaciteitsaanvragen
Gebruik OSS en verwerkingstermijn
69. Beheerders geven aan dat een minderheid (ProRail) dan wel bijna niemand (Keyrail) gebruikt maakt van de
OSS om een internationaal treinpad aan te vragen. De meeste vervoerders vragen of zelf parallel capaciteit
aan, of laten dit in het buitenland doen door hun zakenpartner. Beheerders vinden dit onwenselijk,
omdatsamenwerkende spoorwegondernemingen coördinatieproblemen kennen en het meer werk en tijd kost
om conflicten te herkennen of bij versperringen omleidingsroutes te bepalen (zie ook het vorige
randnummer). Keyrail geeft tot slot aan dat een vervoerder bij structurele vertraging soms alleen het
Nederlandse deel van het treinpad wijzigt maar het Duitse niet. Hierdoor ontstaat een negatieve
aankomsttijd bij de grens. De reden, volgens Keyrail, is dat een gewijzigd, maar niet vertraagd treinpad, in
Nederland geen geld kost, terwijl in Duitsland een ongewijzigd maar maximaal 24 uur vertraagd treinpad
geen geld kost. Andersom kost een in Nederland ongewijzigd maar vertraagd treinpad geld en in Duitsland
kost een gewijzigd maar niet vertraagd treinpad geld.

70. Vervoerders geven verschillende redenen aan waarom zij geen gebruik maken van de OSS. Bijvoorbeeld
omdat zij vrezen dat de OSS niet het gewenste kwaliteitsniveau kan bereiken (ad-hocaanvragen duren te
lang) of omdat een OSS aanvraag niet binnen het bedrijfsproces past. Vervoerders noemen ook
administratieve argumenten, waaruit blijkt dat de OSS het proces te weinig vereenvoudigt, of juist meerwerk
oplevert. Voorbeelden zijn parallelle beantwoording door twee OSS’en, gescheiden facturatie van beheerders
en DB Netze schijnt een kopie van een aanvraag te vragen. Een vervoerder zegt dat zolang beheerders met
een jaardienstregeling werken, vervoerders paden claimen voor een jaar. De OSS kan daarin niet goed
functioneren. Sommige vervoerders werken wel met de OSS, maar geven aan dat de OSS er alleen voor
Nederland is. Zij willen dat de OSS internationaler georiënteerd is.
Veel gewijzigde goederenpaden in de jaardienst
71. Zowel vervoerders als beheerders geven aan dat de vele wijzigingen in capaciteitsaanvragen van
goederenvervoerders een complicerende factor in de capaciteitsverdeling is. Beide partijen schatten dat
ongeveer 15-25% van de in de jaardienst aangevraagde treinpaden ongewijzigd blijft. Goederenvervoerders
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zeggen dat het in april moeilijk is om precies aan te geven welke treinen ze het jaar daarop willen rijden. Dit
komt omdat de vraag naar goederenvervoer fluctueert en omdat vervoerders opdrachten nog niet
binnengehaald hebben.
72. Vervoerders geven aan dat de tijd en energie die zij door de vele wijzigingen in de programmatie en
coordinatiefase steken, niet in verhouding staan tot het aantal ongewijzigde paden. Een vervoerder geeft aan
dat er één product voor internationale paden in de ad-hoc fase moet komen welk ongeveer 40% van de
capaciteit reserveert voor ad-hoc-aanvragen. Beheerders geven aan dat het moeilijk in te schatten is welke
conflicten zich daadwerkelijk gaan voordoen en welke conflicten over de tijd heen opgelost worden. Ook
geven beheerders aan dat dit een prikkel voor vervoerders vormt om te overvragen in de jaardienst.
4.1.2 Analyse jaardienst en ad-hocprocedure

73. De analyse van dit onderdeel vindt plaats door toepassing van het in hoofdstuk 3 beschreven toetsingskader.
Hieronder volgt eerst de impactanalyse. De NMa merkt hierbij op dat de beheerders ProRail en Keyrail niet
alle door vervoerders aangegeven problemen herkennen. Deze onderwerpen zijn te herkennen aan * en licht
de Raad hieronder toe.
74.
Verbeterpunt
Gevolg
Impact
Finetuning van de
Beheerder kan oplossingen voor Vervoerder loopt risico dat hij een
dienstregeling vindt te laat
internationale conflicten niet
in de jaardienst aangevraagd, pad
plaats in augustus.*
meer meenemen in de nationale niet krijgt. Risico verlies van omzet
dienstregeling.
en eventueel klanten. Internationaal
vervoer op achterstand vergeleken
met nationaal vervoer.
Bijna niemand (Keyrail) maakt
Beheerder kan moeilijk
Extra werk voor beheerder.
gebruikt van de OSS.
conflicten herkennen.
Vervoerder loopt risico gewenst
pad mis te lopen.
Veel wijzigingen in capaciteits- Compliceren de capaciteitsVeel werk uit de jaardienst fase
aanvragen. Jaardienstaanvragen verdeling. Aangevraagde paden moet over. Tijdverspilling,
vinden plaats in april. In dit
worden afgezegd.
verwarring en extra kosten voor
stadium weet de vervoerder nog
beheerder als vervoerder.
niet wat, waar en wanneer hij in
Vervoerder moet wijzigingsdecember wil gaan rijden.
kosten44 betalen.
Tabel 4.2: Impactanalyse jaardienst en ad-hocprocedure
* Toelichting bij de tabel: De beheerders geven aan dat zij geen problemen ervaren met het
doorvoeren van oplossingen voor internationaal conflicterende capaciteitsaanvragen na afloop van
de vergelijking van de COBRA-lijsten in juni in de nationale dienstregeling.

Zie § 5.5.1 Opstel- en rangeersporen en § 6.4 Prestatieregelingen, netverklaring 2012 ProRail, p 60, 87 en
§ 5.6.1.1 Prestatieregeling 1 Wijzigingen, netverklaring 2012 Keyrail, p 70-72
44
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75. De NMa merkt op dat uit de impactanalyse grofweg twee categorieën van gevolgen naar voren komen: het
mislopen van een gewenst treinpad en extra werk voor beheerder en/of vervoerder. In principe is het
mislopen van een gewenst treinpad een ernstiger knelpunt dan extra werk voor beheerder en/of vervoerder of
vertraging, omdat dit doorwerkt in de hele transportketen. Hier zijn uitzonderingen op te bedenken45 maar in
eerste instantie gaat de regel op. Bij de eerste twee problemen, te weten late internationale finetuning en laag
gebruik OSS, is er een risico dat de vervoerder zijn gewenste treinpad misloopt.
76. Wat betreft ‘te late’ finetuning van internationale capaciteitsaanvragen kan de vervoerder dit proces niet
beïnvloeden en is de beheerder aan zet. De netverklaring, de geldende wetgeving en toekomstige wetgeving
leggen meerdere inspanningsverplichtingen om capaciteitsaanvragen zoveel mogelijk te accommoderen bij
de beheerder neer. Zo geeft de netverklaring aan46 dat ProRail de inspanningsverplichting heeft om ten
minste samen met andere infrastructuurbeheerders gebreken in de aansluiting bij de grens te signaleren.
Daarnaast geeft ProRail in de netverklaring aan47 dat zij met andere infrastructuurbeheerders zoveel mogelijk
doorgaande grensoverschrijdende dienstregelingspaden probeert te construeren. Volgens het Besluit
Capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur 48 moet de beheerder zoveel mogelijk aanvragen proberen
te honoreren en bij conflict de meest geschikte oplossing uitwerken. De beheersraad49 zal volgens de
Verordening Goederencorridors50, in de toekomst, procedures voeren om de toewijzing van capaciteit zo
goed mogelijk tussen de infrastructuurbeheerders te coördineren. Ondanks dat beheerders dit knelpunt niet
herkennen, zou dit een punt kunnen zijn dat verder uitgezocht dient te worden, gezien de impact op de markt
en het feit dat een eventuele oplossing bij de beheerders ligt.
77. Wat betreft het gebruik van OSS merkt de NMa op dat de vervoerder in principe zelf haar
verantwoordelijkheid dient te nemen door capaciteitsaanvragen via de OSS aan te vragen. Aanvragen via de
OSS vermindert extra werk voor de beheerder, wat uiteindelijk neerkomt op lagere beheerkosten voor de hele
spoormarkt. Een mogelijke belemmering voor een oplossing is het feit dat de kosten van niet-OSS aanvragen
bij de beheerder lijken te liggen en de oplossing in de handen van vervoerders. Vervoerders zijn niet verplicht
om de OSS te gebruiken. Wel neemt de beheerder in de netverklaring, bij de internationale afstemming,
minder verantwoordelijkheid op zich als de vervoerder niet via OSS aanvraagt51.
78. Verder ziet de NMa dat het voor een vervoerder goedkoper kan zijn parallelle aanvragen in te dienen in plaats
van een OSS-aanvraag. Bij parallelle aanvragen kan een vervoerder er voor kiezen slechts één deel van het
pad te wijzigen. De vervoerder hoeft dan alleen voor dat deel wijzigingskosten te betalen52. Bij een OSS
Bijvoorbeeld de kosten van extra werk overschrijden de kosten van het mislopen van een gewenst treinpad.
4.4.1.3.1 Indienen van aanvragen.
47 §4.4.1.3.2 Programmatie en Coordinatie.
48 § 4 j. artikelen 20(1) en 21(1) Richtlijn 2001/14/EG.
49 De beheersraad van een goederencorridor bestaat uit vertegenwoordigers van de
infrastructuurbeheeerders, Artikel 8 lid 2 Verordening 913/2010.
50 § 14(9) Verordening 913/2010.
51 § 4.4.1.3.1 Indienen van aanvragen.
52 In Nederland betaal je alleen bij Keyrail wijzigingskosten, zie § 5.6.1.1 Prestatieregeling 1 Wijzigingen,
netverklaring 2012 Keyrail, p 70-72
45

46 §
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aanvraag wordt het hele pad gewijzigd en betaal je bijvoorbeeld over zowel het Duitse als het Nederlandse
deel wijzigingskosten53. Een Duits treinpad is langer geldig, 24 uur54, en als vervoerder krijg je een pad in de
zogenaamde ‘witte ruimte’. Bij vertraging kan het dus zo zijn dat het Nederlandse deel van het treinpad niet
meer geldig is en je dus een wijziging moet aanvragen, terwijl het Duitse deel wel nog geldig is. Om deze
negatieve prikkel op te lossen dienen beheerders hun reserveringsvergoedingen, wijzigingskosten en boetes
voor vertragingen, en de geldigheidsduur van een pad, beter op elkaar af te stemmen.
79. Wat betreft de vele wijzigingen in jaardienstaanvragen van goederenvervoerders, leidt dit niet direct tot het
mislopen van een gewenst treinpad omdat de wens zelf wijzigt. Toch lijkt hier veel potentie voor een
efficiënter en wellicht flexibeler systeem van capaciteitsverdeling voor het goederenvervoer nu er op grote
schaal wijzigingen plaatsvinden. Zowel spoorwegondernemingen als de beheerders zullen profiteren van een
efficiëntere capaciteitsverdeling. Een reserveringsvergoeding zou het aantal wijzigingen kunnen terugdringen.
Het juridisch kader staat een reserveringsvergoeding toe, maar stelt deze niet verplicht55.
4.1.3 Tussenconclusie jaardienst en ad-hocprocedure

80. Late finetuning van aansluitingen en een laag gebruik van de OSS, beschouwt de Raad als problemen met
grote impact. Het lage gebruik van de OSS zou de markt zelf kunnen oplossen, mits de kosten ook liggen bij
de vervoerder. De vervoerder heeft nu namelijk het gebruik van de OSS in de hand, terwijl vooral de
beheerder de kosten lijkt te dragen. Eventueel zou gedacht kunnen worden aan verplicht gebruik van de OSS.
Voor de veronderstelde te late finetuning zou ingrijpen door een onafhankelijke instantie, al dan niet door de
NMa, meer voor de hand liggen. De vervoerder draagt de kosten, de beheerder bepaalt het
afstemmingsproces. Ook het juridisch kader legt voor finetuning van aansluitingen een aantal
inspanningsverplichtingen aan de kant van de beheerder. Bij de beheerder ligt de verantwoordelijkheid om
zowel inhoudelijk alsook het proces van de capaciteitsverdeling zo in te richten, dat zoveel mogelijk
aanvragen gehonoreerd worden. Wel moet er meer onderzoek gedaan worden naar de specifieke
omstandigheden, nu ProRail en Keyrail deze problemen niet herkennen. Voor wat betreft de vele wijzigingen
in de jaardienst, leidt dit wel tot meer werk bij beheerder en vervoerder, maar niet tot het niet verkrijgen van
een gewenst treinpad. De NMa leidt hieruit af dat dit verbeterpunt minder impact heeft. Toch lijkt hier veel
potentie voor een efficiënter en wellicht flexibeler systeem van capaciteitsverdeling voor het goederenvervoer,
nu er op grote schaal wijzigingen plaatsvinden.
4.2 BDS en onderhoud
4.2.1 Reacties BDS en onderhoud

81. In de gesprekken met vervoerders komen, in het kader van de internationale capaciteitsverdeling, drie punten
ten aanzien van onderhoud en buitendienststellingen steeds naar voren:
Zie § 6.2.3.3 Charge for issuing an offer, § 6.2.3.4 Cancellation charges en § 6.3c Changes to train paths,
Network Statement DB Netze, p 56-57.
54 § 7.4.2.2.1 Network Statement DB Netze.
55 Artikel 62 Spoorwegwet j. artikel 12 Richtlijn 2001/14/EG
53
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1.
2.
3.

Onvoldoende afstemming tussen ProRail, Keyrail en DB Netze in de voorbereiding.
Te korte informatietermijnen over wijzigingen door buitendienststellingen in de uitvoering.
De rol van ProRail en Keyrail in de informatievoorziening over onderhoud.

Onvoldoende afstemming tussen ProRail, Keyrail en DB Netze in de voorbereiding
82. Vervoerders vinden dat de afstemming tussen Nederland en Duitsland bij buitendienststellingen beter kan.
In de meeste gevallen zijn buitendienststellingen van te voren bekend en stuurt ProRail meestal 10 weken van
tevoren een overzicht van de werkzaamheden, maar de afstemming tussen Prorail en DB Netze verloopt niet
optimaal. Een vervoeder wijst erop dat DB Netze het onderhoud al zo ver van te voren plant, dat het al in de
jaardienstregeling bekend gemaakt wordt. Hierdoor kunnen vervoerders goed anticiperen, terwijl ProRail en
Keyrail het onderhoud (veel) later bekend maken. Daarbij geven vervoerders aan dat de
infrastructuurbeheerders soms geen rekening houden met de onderhoudsroosters op een doorlopend pad in
het buurland. Een enkele keer zou dat tot gevolg hebben gehad dat er twee grensovergangen gelijktijdig
waren afgesloten. In september en november 2011 waren er bijvoorbeeld werkzaamheden op de Brabantroute
bij grensovergang Venlo, terwijl in Duitsland tegelijkertijd bij Zevenaar – Emmerich werkzaamheden waren.
Meestal gaat het om paden die niet goed aansluiten op de grens. Internationale capaciteit kan dan niet goed
gereserveerd worden, want er moet bijvoorbeeld over niet-bruikbare paden worden gepland.

83. ProRail geeft aan dat er met DB Netze over onderhoudswerkzaamheden op twee niveaus afstemming
plaatsvindt. Ten eerste afstemming van de buitendienststellingen op de grensbaanvakken en ten tweede
afstemming over verkeersmutaties als gevolg van deze buitendienststellingen. De afstemming van de
buitendienststellingen op de grensbaanvakken is er op gericht de opties voor goederenverkeer open te
houden en om een algehele blokkade van het internationale (grens-)verkeer met Duitsland te voorkomen.
Deze afstemming vindt plaats in samenwerking met Keyrail.
84. ProRail zegt dat zij structureel ongeveer 2-wekelijks contact per e-mail onderhoudt met DB Netze over
onderhoudswerkzaamheden en dat zij ongeveer 4 keer per jaar DB Netze bezoekt. In 2012 is een pilot gestart
waarbij het overleg is opgevoerd naar eens per 2 maanden. Het is de bedoeling om het overleg beurtelings in
Nederland (Keyrail én ProRail) en in Duitsland te houden.
85. ProRail geeft aan dat er minder afstemming plaatsvindt met Infrabel. Er zijn twee grotere grensovergangen
met België, bij Visé en bij Roosendaal. Bij onderhoudswerkzaamheden bij deze grensovergangen informeert
Infrabel zelf de vervoerder. ProRail informeert bij onderhoud aan de Nederlandse kant de vervoerders.
Infrabel en ProRail informeren elkaar als één van de genoemde corridors vanwege werkzaamheden gesloten
is voor grensverkeer. Verder is er minder afstemming met Infrabel nodig dan met DB Netze. De volumes zijn
ook veel kleiner en er zijn minder interferenties met andere corridors. Overleg per e-mail is voldoende en er is
weinig fysiek overleg. Problemen doen zich incidenteel voor.
86. ProRail geeft aan dat er in principe geen afstemming plaatsvindt van onderhoudswerkzaamheden elders op
de corridor, waarbij de grensovergang niet dicht hoeft, maar die wel de capaciteit op een grensovergang kan
beperken en de doorstroom van internationaal verkeer kan hinderen. Daarbij tekent zij aan dat onderhoud in
Duitsland, met negen aangrenzende landen, altijd wel een internationale vervoerstroom raakt. Zolang er in
Nederland een binnenlandse omleidingsroute is die de grensovergang intact laat, wordt er ook niet
afgestemd. ProRail tekent aan dat in de Verordening dit punt (coördinaton of Works) (ook) een
aandachtspunt is.
28
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87. Bij een recent voorbeeld, waarbij in week 16 van 2012 een aanvullende buitendienststelling van DB Netze het
principe van ‘één route open houden’ zou aantasten, heeft intensiever overleg uiteindelijk tot een oplossing
geleid. ProRail erkent hier de voordelen van meer afstemming. ProRail vindt overigens dat de Verordening
Goederencorridors maar marginaal verplichtingen vastlegt over de afstemming tussen beheerders. Er staat
alleen dat de beheersraad de publicatie moet coördineren, maar niet wanneer deze coördinatie plaats moet
vinden.
88. Keyrail geeft aan dat er over twee soorten onderhoud formele communicatie is met ProRail en DB Netze: 1)
korte termijn mutaties en 2) lange termijn vooruit geplande projecten. Voor korte termijn mutaties werkt DB
Netze anders dan Keyrail. DB Netze houdt feitelijk alleen rekening met de optimalisatie van het eigen
onderhoud en houdt geen rekening met onderhoud in Nederland; DB Netze doet alleen mededeling van het
feit dat er onderhoud plaatsvindt, en is niet gericht op of overeenstemming en/of afstemming. DB Netze stelt
dat zij met negen buurlanden geen rekening kan houden met iedereen. Keyrail probeert zo goed mogelijk in
te spelen op de wijzigingen in de onderhoudsplanning van DB Netze en schuift zo nodig met haar eigen
planning om de verkeersbelemmeringen minimaal te houden. Bij lang vooruit geplande projecten is er wel
overleg met DB Netze, maar moet Keyrail informatie zelf halen bij DB Netze en past DB Netze haar plannen
niet aan op grote projecten op de Betuweroute.
89. De afstemming tussen ProRail en Keyrail, is volgens enkele respondenten soms onvoldoende. Zij geven aan
dat het voorkomt dat Prorail en Keyrail buitendienststellingen hebben, waarbij vervoerders tegelijkertijd niet
kunnen rijden op de route langs Utrecht, op de Brabantroute en op de Betuweroute. Vooral de afstemming
op het laatste stukje op de Betuweroute vanaf Zevenaar is vaak moeilijk. Daarnaast is het voor vervoerders
onduidelijk welke beheerder – ProRail of Keyrail –voor de afstemming met DB Netze zorgt.
90. ProRail geeft aan dat zij met Keyrail samenwerkt in de afstemming met DB Netze, om te voorkomen dat
grensverkeer met Duitsland onmogelijk wordt. Op basis van de interviews wordt ook aandacht gevraagd voor
het feit dat veel korte termijn mutaties veroorzaakt worden door een te krappe planning van aangrenzende
projecten.
Te korte informatietermijnen over wijzigingen door buitendienststellingen in de uitvoering.
91. Vervoerders geven aan dat aanpassingen van capaciteit in verband met onderhoud regelmatig voorkomen.
Verschillende vervoerders geven aan dat de daaruit voortvloeiende wijzigingen (te) kort voor de uitvoering
plaatsvinden. Ook annuleringen in de onderhoudsplanning worden soms pas op het allerlaatste moment
gecommuniceerd, waardoor er geen tijd meer is om actie te ondernemen. Dit speelde onder andere bij een
grote geplande buitendienststelling op de havenspoorlijn in december 2011, die op het laatste moment werd
geannuleerd. Een vervoerder noemt capaciteit voor kolentreinen vanuit x naar Duitsland, die als gevolg van
veel buitendienststellingen lastig aan te vragen is. Het komt voor dat vlak voor de uitvoering het geplande
onderhoud wordt geschrapt en dan blijkt de capaciteit wel beschikbaar. Vervoerders wijzen erop dat de
anticipatie van de netbeheerders in Nederland beter kan, omdat er nu te weinig tijd voor de uitvoering is om
de wijziging af te stemmen voor een aansluiting met Duitsland. Vervoerders vinden dat de aanpassingen in
Duitsland beter lopen, omdat de Duitse infrastructuurbeheerder beter anticipeert.

92. ProRail geeft aan dat DB Netze pas laat de planaanpassingen doorvoert en dat ze DB Netze onder druk
hebben moeten zetten om de planaanpassingen te vervroegen door hun eigen planaanpassingen ongewijzigd
te laten. Hierdoor vinden de huidige planaanpassingen wel eerder plaats. Uit een analyse van de
aanpassingen in 2011 op het baanvak Emmerich-Oberhausen blijkt dat DB Netze de aanpassingen 2 tot 4
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weken van tevoren verwerkt, terwijl ProRail dat 4 tot 7 weken van tevoren doet, dus in alle gevallen een
verschil van tenminste 2 weken. In de genoemde pilot hanteren beide beheerders gelijke termijnen. Een
vervoerder geeft aan dat DB Netze ongeveer 6 weken van te voren wijzigingen aangeeft. Dit is te kort van te
voren voor de Nederlandse beheerder om de wijziging af te stemmen met de aansluiting op de grens.
93. Keyrail geeft aan dat korte termijn mutaties van onderhoud ten koste gaan van kleinere vervoerders. Zij
hebben minder kennis en overzicht van de gevolgen van zo’n mutatie en kunnen daardoor minder goed
onderhandelen over welke treinen aangepast moeten worden en welke niet.
De rol van ProRail en Keyrail in de informatievoorziening over onderhoud
94. Meerdere vervoerders geven aan dat er vooral omtrent buitendienststellingen onduidelijkheid en onzekerheid
is. Zij storen zich eraan dat ProRail naar Radar verwijst voor informatie over onderhoudontwikkelingen en
vervoerders in een dergelijke situatie niet actief benadert, terwijl zij vinden dat zij daar wel
gebruiksvergoeding voor betalen. Daarbij vinden zij de informatie uit Radar te ingewikkeld. Een vervoerder
geeft aan dat hij in de uitvoering bij buitendienststellingen, waarvan hij vermoedt dat ze niet worden gebruikt,
standaard met de verkeersleiding belt, waardoor hij meestal toch doorgang kan krijgen. Ook leidt de
onduidelijkheid ertoe dat bij het aanvragen van een pad, vervoerders bellen met de netwerkbestuurder of er
daadwerkelijk kan worden gereden.

95. Vervoerders vinden dat ProRail en Keyrail niet anticiperen en onvoldoende klantgericht werken. “We worden
niet op de hoogte gehouden als er iets veranderd vanuit Keyrail of ProRail.” Naar hun mening moeten de
infrastructuurbeheerders beter communiceren en een grotere rol spelen in de coördinatie en begeleiding om
het verloop op het spoor in goede banen te leiden. Zo geeft een vervoerder aan dat niet alle
buitendienststellingen binnen ProRail bekend zijn. Zo had hij 24 uur van te voren een pad aangevraagd naar
x, maar bij aankomst in y zei de verkeersleiding opeens dat x buiten dienst was. Een ander voorbeeld is van
een vervoerder die na vertrek uit z geconfronteerd werd een buitendienststelling bij x. De paden werden wel
door ProRail vergoed. Als oorzaken noemen vervoerders de menselijke factor, zoals schermen die niet goed
op elkaar afgesteld staan en mensen die niet op de juiste schermen hebben gekeken.
96. ProRail meldt dat er voor de informatievoorziening van ProRail naar vervoerders bij
onderhoudswerkzaamheden een vaste routine is, waarbij zij zelf contact opnemen met vervoerders. Daarbij
geeft zij aan dat sommige vervoerders een mandaat geven met betrekking tot de marges waarbinnen een
treinpad aangepast mag worden. In elk geval moeten vervoerders altijd instemmen met het gewijzigde
voorstel. ProRail erkent dat er missers in de communicatie tussen beheerders onderling en met de betrokken
vervoerders worden gemaakt. Als voorbeeld noemt zij de sluiting van de grens bij Venlo, waarbij DB Netze de
planaanpassing via Emmerich door ProRail te laat heeft uitgevoerd, waardoor de Duitse machinist
(tevergeefs) in Venlo stond.
97. ProRail verklaart dat de spoorwegonderneming waarmee hij een toegangsovereenkomst heeft gesloten
informeert bij werkzaamheden op zijn net, indien die werkzaamheden gevolgen hebben voor de met de
spoorwegonderneming overeengekomen capaciteit. Vervoerders die via de OSS een internationaal treinpad
aanvragen bij één beheerder, worden dus niet noodzakelijkerwijs via deze OSS/beheerder geïnformeerd over
wijzigingen vanwege onderhoudswerkzaamheden die op het net van een andere beheerder plaatsvinden. Die
beheerders geven die onderhoudswerkzaamheden door aan de vervoerder met wie zij een overeenkomst
hebben. De vervoerder die in Nederland het internationale pad heeft aangevraagd moet zelf contact
opnemen met ProRail om, vanwege de wijzigingen, vervolgens een aansluitend pad in Nederland te krijgen.
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98. Keyrail vindt dat de Nederlandse beheerders, door het private karakter van de spoorwetgeving in Nederland,
al veel meer rekening moeten houden en moeten afstemmen met vervoerders dan buitenlandse beheerders.
99. Na wijziging door DB Netze heeft Keyrail overleg met de grote vervoerders over de implicaties. Er is 1x in de 2
maanden overleg met vervoerders, waarin alle ad-hoc buitendienststellingen worden besproken en
behandeld. Er is daarbij een trend dat vervoerders alleen akkoord gaan met korte termijn mutaties als er een
financiële vergoeding is. Keyrail geeft aan dat het probleem van compenseren bij niet-gepland onderhoud
opgelost moet worden in de AMvB. Zeker als Keyrail probeert haar planning aan te passen aan DB Netze,
om dubbele buitendienststelling te voorkomen. Verder vindt Keyrail het lastig dat er op exacte tijdstippen 2
jaar vooruit voor onderhoud moet worden gepland. Keyrail neigt hierdoor naar overvragen in de jaardienst en
het zekere voor het onzekere te nemen.
100. Keyrail geeft aan dat een buitendienststelling alleen gecommuniceerd wordt met de vervoerder die het
Nederlandse pad heeft aangevraagd. Vervoerders moeten elkaar zelf informeren als het pad doorgaat in het
buitenland of als een andere vervoerder het overneemt. En zo meldt DB Netze een wijziging in het pad
vanwege een buitendienststelling alleen aan de vervoerder en niet aan KeyRail. DB Netze neemt voor de
vervoerder geen contact op met Keyrail om een gewijzigd aangrenzend pad in Nederland te regelen, dat moet
de vervoerder zelf doen.
4.2.2 Analyse BDS en onderhoud

101. De beoordeling van dit onderdeel vindt plaats door toepassing van het in hoofdstuk 3 beschreven
toetsingskader. Uit de interviews zijn een zestal onderwerpen naar voren gekomen. Drie onderwerpen zijn in
dit hoofdstuk verder buiten beschouwing gebleven. Twee daarvan, de verhouding tussen personen- en
goederenvervoer en de onbekende of niet-geregistreerde buitendienststellingen zijn elk hoofdzakelijk door
één vervoerder naar voren gebracht. Een ander onderwerp, de ongebruikte capaciteit binnen de
onderhoudsroosters, is niet specifiek een verbeterpunt dat aan de internationale capaciteitsverdeling is
verbonden.
Hieronder volgt de impactanalyse van de drie belangrijkste onderwerpen:
Verbeterpunt
Gevolg
Impact
In de voorbereiding:
Reservering van internationale Vervoerder niet in staat gesteld om
Onvoldoende afstemming tussen paden niet goed mogelijk.
een bruikbaar pad te reserveren.
ProRail , Keyrail en DB Netze
Paden sluiten aan de grens niet
goed aan en de kwaliteit van zijn
pad is bij voorbaat laag.
Kosten vervoerders: lijden mogelijk
klandizie- en omzetverlies.
In de uitvoering:
Onverwachte
Paden sluiten aan de grens niet
Te korte informatietermijnen over buitendienststellingen en
goed aan en de kwaliteit van paden
wijzigingen door
omleidingen op laatste
is laag.
buitendienststellingen
moment; te weinig tijd om de
Extra inspanning beheerder en
(Gevolg van verschillende
wijziging af te stemmen voor
kosten vervoerder om de gevolgen
procedures bij DB Netze en
aansluiting met Duitse paden. bij te sturen
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ProRail/Keyrail.)

- Compensatiekosten

Onduidelijkheid en
onzekerheid over
buitendienststellingen.
Planning van de treindienst
soms problematisch. De
communicatie verloopt alleen
via de vervoerder die een pad
Onvoldoende communicatie en
heeft aangevraagd.
coördinatie. Niet proactief
Samenwerkende vervoerders
moeten elkaar zelf informeren.
Tabel 4.3: Impactanalyse BDS en onderhoud

Vervoerders moeten extra werk
verrichten.
Vervoerders moeten extra kosten
maken om de gevolgen alsnog bij te
sturen. (Sluiting grens Venlo en
meerkosten voor verplaatsen van
loc of materieel)

De rol van de
infrastructuurbeheerders
(ProRail, Keyrail en OSS)in de
informatievoorziening over
onderhoud/de rolverdeling
tussen beheerder en vervoerder:

102. In de voorbereidende (planning-)fase verloopt de afstemming tussen Prorail en DB Netze niet optimaal. De
planningsprocessen en bijbehorende termijnen van beide infrastructuurbeheerders wijken van elkaar af,
waardoor soms onvoldoende rekening met de onderhoudswerk op een doorlopend pad in het buurland
wordt gehouden. Dit heeft in de praktijk tot gevolg dat paden niet goed aansluiten. Door de matige
afstemming kan internationale capaciteit niet goed gereserveerd worden, en is de kwaliteit van de paden bij
voorbaat laag. Inmiddels zijn ProRail en Keyrail samen met DB Netze wel een pilot gestart ter verbetering.
103. In de uitvoeringsfase vinden wijzigingen en annuleringen als gevolg van aanpassingen in het onderhoud (te)
kort voor de uitvoering plaats. Hierdoor is er voor vervoerders geen gelegenheid meer om effectief te
reageren. Internationaal betekent dit dat er voor vervoerders (te) weinig tijd is voor afstemming en
aansluitingen met Duitse paden.
104. De rol van de infrastructuurbeheerders(inclusief de OSS) in de informatievoorziening staat ter discussie.
Vervoerders kampen met veel onduidelijkheid en onzekerheid rondom buitendienststellingen. Daarbij vinden
vervoerders dat de infrastructuurbeheerders niet anticiperen en onvoldoende klantgericht zijn. Vervoerders
vinden dat zij daar wel gebruiksvergoeding voor betalen. Beheerders vinden dat de vervoerders te weinig
verantwoordelijkheid nemen voor (logistieke-)activiteiten die binnen het dagelijkse werk van een
transportonderneming en/of logistiek dienstverlener liggen.
105. De NMa merkt op dat uit een impactanalyse twee aspecten naar voren komen: enerzijds hebben vervoerders
in de planning of in de uitvoering te maken met paden met slechte grensaansluitingen door onvoldoende
afstemming tussen beheerders en/of tussen beheerders en vervoerders. Anderzijds zijn vervoerders en
beheerders het niet eens over de rolverdeling in de planning en realisatie van het spoorvervoer. Vervoerders
vinden dat zij niet die dienstverlening krijgen, waar ze voor betaald hebben en recht op menen te hebben. De
beheerders wijzen er steeds op dat vervoerders een belangrijke eigen rol in het proces toekomen. In alle
gevallen is er sprake van extra kosten voor partijen.
106. Het gebrek aan afstemming tussen beheerders bij de planning van onderhoudswerk op internationale paden
lijkt vooral een zaak van de beheerder. De vervoerder kan dit proces maar moeizaam beïnvloeden.
Beheerders erkennen hun tekortkomingen op dit terrein en hebben acties ingezet om tot verbetering te
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komen. De NMa vindt het van belang deze ontwikkeling te monitoren, mede in het licht van de Verordening
Goederencorridors, die in de volgende paragraaf nog nader zal worden beschouwd.
107. Bij de afstemming tussen met name beheerder en vervoerder is overeenstemming over de rolverdeling
tussen beiden een belangrijke voorwaarde. Transparantie over de afzonderlijke verantwoordelijkheid van
beide partijen is een cruciale voorwaarde voor een goed productaanbod. Het lijkt de NMa dan ook van belang
om bij te dragen aan meer duidelijkheid in deze onderlinge verhouding.
Hieronder volgt een analyse van het juridisch kader:
Samenwerking en afstemming tussen beheerders
108. ProRail verklaart in haar netverklaring dat zij met de beheerders van aangrenzende spoorwegnetten
samenwerkt. Het betreft dan (onder andere) afstemming op het gebied van onderhoud- en beheer en de
capaciteitsverdeling. 56 Op het gebied van de afhandeling van aanvragen coördineert ProRail, volgens haar
netverklaring, in de samenwerking met de andere beheerders. Dit zegt zij ook te doen voor
buitendienststellingen en de bijsturing. Verder vindt tevens afstemming plaats tijdens de programmatie en
coördinatieprocedures, om zo ‘zoveel mogelijk doorgaande en hoogwaardige grensoverschrijdende
dienstregelingspaden te realiseren’.57

109. Ook in de ad-hoc fase zegt ProRail internationale aanvragen te coördineren met ander beheerders via
zogenoemde OSS. Daarbij biedt ProRail ook een coördinerende rol aan bij internationale dienstregeling
aanpassingen in verband met buitendienststellingen 58
110. Vanuit de Europese wetgeving bestaat er ook een algemene plicht tot samenwerking59. Daarbij bestaat er
verder ook voor de internationale capaciteitsverdeling en specifiek ten aanzien van de programmatie vanuit
Europese regelgeving een wettelijke inspanningsverplichting om aanvragen zoveel mogelijk te honoreren.60
Onder de Verordening is er op verschillende fronten een verplichting tot samenwerking en afstemming, zie
hiervoor paragraaf 3.2.4.
Informatietermijnen
111. Noch wettelijk noch vanuit de netverklaring worden termijnen rond informatieverschaffing geregeld. In de
Verordening wordt wel ingegaan op deze termijnen. In het licht van coördinatie van de werkzaamheden,
moet er dan sprake zijn van een passend tijdschema voor de uitvoering van de werkzaamheden.61 Maar
belangrijker nog lijkt de bepaling dat een pad minder dan 2 maanden voor uitvoering niet kan worden
ingetrokken zonder toestemming, onder aanbod van een redelijk alternatief.62

1.9 Samenwerking met andere beheerders van Spoorweginfrastructuur
4.9 Operationele samenwerking
4.4.1.4 Verdelen in ad-hoc fase
59 Artikel 15, Richtlijn 2001/14/EG
60 Artikel 20, Richtlijn 2001/14/EG
61 Artikel 12 Verordening 913/2010/EG
62 Artikel 14 Verordening 913/2010/EG:
56 §
57 §
58 §
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Rol van de infrastructuurbeheerder
112. In de netverklaring NV biedt ProRail de coördinatie aan van internationale capaciteitsaanvragen en
dienstregelingaanpassingen.63 De exacte invulling van deze coördinerende rol kan echter door ProRail en
vervoerders verschillend worden geïnterpreteerd. ProRail maakt daarbij verder een kanttekening dat, in geval
spoorwegondernemingen afzonderlijke aanvragen voor een internationaal traject indienen, ProRail geen
verantwoordelijkheid draagt voor de afstemming daarvan, als zal zij wel gebreken in de aansluiting
signaleren.64
4.2.3 Tussenconclusie BDS en onderhoud

113. De afstemming van onderhoud in samenhang met buitendienststellingen van baanvakken loopt, zoals
bovenstaand is beschreven, nog niet zonder problemen. Vanaf de voorbereiding tot en met de fase van
wijzigingen op het laatste moment zijn er afstemmingsproblemen tussen de beheerders over de
internationale doorlopende paden.
114. Afstemmingsproblemen zijn het gevolg van verschillende planningsprocedures, termijnen en verschillende
afdelingen die er over gaan bij ProRail en DB Netze. Hierdoor komt het voor dat er bepaalde
buitendienststellingen niet worden gecommuniceerd. Het gevolg is dat zowel de vervoerders als de
beheerders op het laatste moment worden geconfronteerd met versperringen, omleidingen, extra
afstemming en vertraging. Behalve veel extra werk betekent het dat de kwaliteit van de internationale paden
slechter is. Extra focus en aandacht gericht op de verbetering van de afstemming en het voorkomen van
verassingen zal bijdragen aan de verbetering van de punctualiteit, betrouwbaarheid en de kwaliteit van de
internationale paden. Uit gesprekken met ProRail blijkt dat dit verbeterpunt is onderkend en aangegeven is
dat er stappen zijn genomen om de afstemming te verbeteren.
4.3 Verkeersleiding en versperringen
4.3.1 Reacties verkeersleiding en versperringen

115. ProRail maakt bij de verkeersleiding onderscheid tussen de organisatie zelf en het proces dat wordt
uitgevoerd. Het proces verkeersleiding deelt infracapaciteit toe aan de spoorwegondernemingen in de
periode tussen de afsluiting van de planfase (ongeveer 5 dagen voor de rijdag) tot het moment van uitvoering
van de dienstregeling. ProRail Vervoer en Dienstregeling levert daarvoor aan de Verkeersleiding de
dienstregelingsbestanden aan. Vanwege de technische inrichting van de systemen kan de Verkeersleiding op
zijn vroegst 36 uur voor moment van uitvoering de capaciteit daadwerkelijk toedelen of mutaties verwerken.
Deze toedeling onderscheidt drie soorten vervoer: extra vervoer, vervallen vervoer en gewijzigd vervoer (hetzij
in tijd, hetzij in karakteristiek).

63 §
64 §

4.4.1.4 Verdelen in ad-hoc fase
4.4.1.3.1 Indienen van aanvragen en zie artikelen 6(1) en 21 en Bijlage II richtlijn 2001/14/EG
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116. Het proces verkeersleiding verwerkt dus tevens nieuwe aanvragen voor capaciteit binnen deze periode, de
zogenaamde late ad-hocaanvragen of orderaanvragen. Het betreft aanvullingen of wijzigingen van de
overeengekomen jaardienstregeling. Binnen de bedrijfseenheid verkeersleiding zorgt het proces
treindienstleiding voor de besturing van de treindienst. De treindienstleider heeft daarvoor direct contact met
de machinist van de betreffende trein.
117. Verder is van het belang dat met de Duitse verkeersleiding contacten bestaan op twee niveau’s. De landelijke
verkeersleiding stemt af over het plan van de dag met betrekking tot het internationale verkeer. De decentrale
verkeersleiding communiceert over de last minute wijzigingen van de uitvoering.
118. Uit gesprekken met diverse vervoerders en de beheerders komen de volgende punten naar voren in het
verkeersleidingsproces, die zouden kunnen worden verbeterd:
- de communicatie binnen de Verkeersleiding in Nederland en met de verkeersleiding in België en Duitsland
maar ook de communicatie tussen de vervoerders en de beheerder.
- de werkwijze van de verkeersleiding en de vervoerder. De verkeersleiding van Duitsland lijkt flexibeler te
werken dan die van ProRail. Mogelijk is er ook een gebrek aan kennis bij de verkeersleiding van technische
aspecten van de goederensector(rijkarakteristieken van het materieel en logistieke processen).
-de samenwerking tussen de beheerders kan beter: de organisatie en de effectiviteit van de grensdisponent
kan worden verbeterd.
-vervoerders komen verplichtingen uit de netverklaring niet na: Onvolledige aanlevering van gegevens door
vervoerders.
-non-discriminatoire behandeling van goederentreinen versus reizigerstreinen: er is een vermoeden geuit dat
ProRail voorrang geeft aan reizigerstreinen en onvoldoende haar afspraken met goederenvervoerders over de
bijsturing nakomt.
- d regelgeving. Verschillen tussen Duitse en Nederlandse besturing- en beleidskaders en verschillenin
prioriteitsregels leiden tot verwarrende situaties.
Communicatie
119. Vervoerders en beheerders geven aan dat de communicatie tussen partijen beter kan. Op het gebied van de
communicatie tussen de verkeersleiding van ProRail en de “Betriebsleitung” van DB Netze gaat het met
name over de afstemming van de oplossing van vertragingen die het gevolg zijn van verstoringen en
versperringen. Volgens vervoerders worden treinen bij de grens vaak stilgezet en voor de vervoerders en zijn
klanten is onduidelijk hoe laat de trein vervolgens op de bestemming zal aankomen.

120. ProRail beschikt voor de internationale afstemming en communicatie met Duitsland over een zogenoemde
‘grensdisponent’, een vooruitgeschoven post bij de verkeersleiding van DB Netze. Keyrail maakt ook gebruik
van deze post. De bezetting van deze post is door uiteenlopende zaken volgens ProRail echter onregelmatig.
De post was oorspronkelijk opgezet om de loc- en personeelswisselingen aan de grens te verbeteren. Nu het
aantal locwisselingen aan de grens is verminderd, richt dedisponent zich ook op dienstregelingswijzingen als
gevolg van verstoringen en de bijbehorende communicatie. Deze grensdisponent werkt volgens ProRail goed
om wijzigingen zo snel mogelijk te communiceren met DB Netze.
121. ProRail communiceert op twee niveaus met de verkeersleiding van DB Netze, namelijk op landelijk (in
OCCR) en op decentraal niveau via de posten. Volgens ProRail komt het soms voor dat men
onregelmatigheden niet goed onderling communiceert tussen verschillende planafdelingen en men niet weet
of een trein verder kan rijden bij de grens of moet stoppen. Volgens ProRail is er soms verwarring over wie er
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communiceert met de grensdisponent, de landelijke OCCR of de post Eindhoven. ProRail geeft aan dat de
recente reorganisatie binnen de VL nog niet helemaal is afgerond, waardoor verschillende rollen en
verantwoordelijkheden nog niet helemaal volgens plan worden opgepakt. De afstemming tussen ProRail en
Infrabel gaat volgens vervoerders beter en daar zijn geen voorbeelden bij genoemd van verkeerde
afstemming.
122. Ondanks goede communicatie tussen Prorail en DB, kan het alsnog fout gaan in de verwerking van mutaties
en de uitvoering van de verkeersleidingstaken. ProRail verklaart enerzijds dat de aandacht van DB Netze er
met name op is gericht om het intensieve binnenlandse verkeer in Duitsland aan te sturen. Met andere
woorden: er wordt niet altijd wat met de gecommuniceerde informatie gedaan. ProRail meldt hierbij dat het
laatste jaar in Duitsland wel meer aandacht wordt besteed aan het internationale goederenverkeer. Anderzijds
bestaat volgens vervoerders het vermoeden dat de gevolgen van vertragingen van reizigerstreinen voor het
goederenvervoer worden vergeten. De gevolgen zijn vervolgens opstoppingen aan de grens en geen
mogelijkheid meer om de trein om te leiden en bij te sturen. Hierdoor ontstaat een file aan de grens die ook
weer vertraging betekent voor de achteropkomende treinen en uiteindelijk weer leidt tot weer langere
wachttijden.
123. Goederenvervoerders geven aan dat er geen afspraken met Prorail of Keyrail over omleidroutes zijn in geval
van versperringen, terwijl er volgens vervoerders wel behoefte is aan duidelijke scenario’s bij de afwikkeling
van vertragingen als gevolg van versperringen en verstoringen. Dergelijke scenario’s zijn er volgens
vervoerders overigens wel met reizigersvervoerders. Er wordt geen reden voor het ontbreken aangegeven.
Daarnaast wordt opgemerkt dat er niets wordt geregistreerd in geval van de afwikkeling van dergelijke
verstoringen, waardoor niet voorkomen wordt dat het de volgende keer opnieuw “fout” gaat.
Werkwijze van verkeersleiding
124. De kwaliteit van de bijsturing van de verkeersleiding wordt door een aantal vervoerders bij DB Netze als
flexibeler ervaren dan bij ProRail. Dat heeft volgens de vervoerders onder andere te maken met de wijze
waarop DB Netze tot oplossingen komt. In Nederland houdt ProRail vast aan de basisuur patronen en wacht
daardoor totdat er een BUP pad beschikbaar is. In Duitsland wordt volgens een aantal vervoerders meer
meegedacht en kunnen treinen indien er ruimte is gewoon doorrijden, vertragingen inhalen en zelfs sneller
op de bestemming aankomen dan volgens planning. Een vervoerder zegt dat zo tot wel 12 uur vertraging
ingehaald kan worden. Dat heet “de wind mee” hebben. Dergelijke situaties doen zich in Nederland niet
voor. Het niet tijdig teruggeven van paden die niet worden gereden door vervoerders is ook een factor van
belang voor een goede bijsturing(zie onder).

125. Van de andere kant vinden enkele vervoerders dat ProRail weer flexibeler is in de jaardienst- en ad-hocfase
dan DB Netze. Een vervoerder vraagt zich af of de flexibiliteit van de VL van DB Netze noodzakelijk is omdat
bij DB Netze conflicten in aanvragen pas laat worden ontdekt. Volgens vervoerders is het opvallend dat
paden die bij DB Netze zijn aangevraagd in de jaardienst doorgaans flink langere rijtijden kennen dan ad-hoc
aanvragen bij de verkeersleiding, vanwege de volgens de vervoerders extra ingebouwde marges in de
jaardienstaanvraag. Over Keyrail zijn in dit verband geen opmerkingen gemaakt.
126. Een aantal vervoerders geven meer in het algemeen aan dat er bij de VL van ProRail soms onvoldoende
kennis is van goederentreinen en de specifieke eigenschappen ervan ten opzichte van het reizigersverkeer.
Hierdoor worden volgens hun treinen bij een vertraging te gemakkelijk stilgezet, krijgen ze een pad van
onvoldoende kwaliteit waardoor ze bijvoorbeeld steeds moeten remmen voor een geel sein en wordt er geen
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creatieve oplossing gevonden om de trein wel groen licht te geven. Een aantal goederenvervoerders geven
aan dat ze steeds het gevoel hebben benadeeld te worden door onjuiste en ondoordachte beslissingen van de
VL.
Werkwijze van vervoerders
127. Naast de werkwijze van de beheerder zijn er ook opmerkingen gemaakt over het gedrag van vervoerders.
ProRail en KeyRail benadrukken dat spoorwegondernemingen verantwoordelijk zijn voor de juiste en tijdige
aanlevering van informatie, maar dat VL deze stappen maar zelf uitvoert voor een soepele grensafhandeling
en om het proces niet te laten vastlopen. ProRail geeft aan dat de dienstregelingplanning van vervoerders die
elkaars treinen overnemen niet altijd goed zijn afgestemd. Daarnaast zegt ProRail dat goederenvervoerders
niet altijd op tijd zijn met het melden van afwijkingen in hun proces en ProRail over deze planafwijkingen
onvoldoende informeert. Hierdoor blijven deze paden in het plan zitten en kan de VL deze paden niet aan
een ander verkopen en duurt het langer voordat in zo’n geval een alternatief pad kan worden aangeboden.

128. Keyrail geeft ook aan dat zij niet altijd alle benodigde gegevens van goederenvervoerders ontvangen wat
problemen creëert. Bijvoorbeeld plant de vervoerder geen stop bij de standplaats voor machinisten, terwijl hij
daar mogelijk wel moet stoppen. Een extreem geval is dat een trein onbeheerd achtergelaten wordt op het
baanvak,omdat de volgende machinist er niet is en de dienst van de andere machinist is afgelopen. ProRail
zegt dat goederenvervoerders niet op tijd hun pad teruggeven. Dit verhindert maximale benutting van het
spoor, omdat dan het pad niet aan een andere vervoerder kan worden gegeven. In de netverklaring en in de
toegangsovereenkomst staat de afspraak dat de vervoerder een uur voor vertrek de VL op de hoogte stelt van
de laatste stand van zaken. Deze procedure wordt vaak niet gevolgd. De VL neemt volgens Prorail dan de
verantwoordelijkheid voor het proces met de daarbij behorende consequenties (zoals meer capaciteit).
129. Keyrail geeft aan dat de informatie over een stremming van de VL via de grensdisponent naar DB Netze en
vervolgens naar vervoerders gaat. De vervoerders moeten zelf aangeven wat ze vervolgens willen doen.
Keyrail kan hierover geen beslissing nemen. De vervoerders zelf kunnen namelijk het beste bepalen op basis
van de informatie van en over de machinist, hoe ze willen omrijden en waar ze willen wachten. KeyRail geeft
aan dat vaste scenario’s hier erg wenselijk zouden zijn.
Het resultaat
130. Bij versperringen en verstoringen geven een aantal vervoerders aan dat ProRail reizigerstreinen met voorrang
zou behandelen. Goederenvervoerders krijgen van ProRail vaak de mededeling dat ze moeten wachten totdat
de versperring voorbij is. Een vervoerder geeft aan dat hij op een vast traject in ongeveer de helft van de
gevallen moet stoppen terwijl er geen stop is aangevraagd. Soms bestaat de indruk dat er wel oplossingen
zijn maar dat deze niet worden aangeboden. Vervoerders geven hiervoor diverse oorzaken aan, waaronder 1)
onvoldoende kennis van goederentreinen bij de VL, 2) niet de indruk dat ProRail de regelingen – indien die er
zijn - nakomt, 3) meer algemene onduidelijkheid over afhandeling van verstoringen en versperringen.

131. Een aantal goederenvervoerders zouden over de afhandeling van versperringen graag betere en concretere
afspraken maken met ProRail. Tot nu toe is ProRail hier om onbekende redenen nauwelijks op in gegaan.
Keyrail geeft aan dat er bij verstoringen geen goederenscenario’s liggen bij de VL. Voor reizigerstreinen zijn
die er wel.
De spelregels en regelgeving
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132. ProRail geeft aan dat Nederland en Duitsland verschillende prioriteitsregels voor de VL hebben. In Duitsland
krijgt internationaal personenvervoer altijd voorrang, ook als deze niet op tijd rijdt. In Nederland mogen
vertraagde treinen, treinen die op tijd rijden niet hinderen. Verder is er tussen DB Netze en ProRail een
verschil in planmogelijkheden wat leidt tot onvolkomenheden. Volgens ProRail ligt bij ProRail de planning
tussen 5 dagen voor uitvoering en 36 uur voor uitvoering stil, DB Netze kent deze scheiding niet. ProRail stelt
dat contacten met andere afdelingen bij DB Netze mogelijke tot verbetering leidt.
133. Om de kwaliteit verder te verbeteren geeft ProRail aan dat het beter is de orderacceptatie los te koppelen van
de last-minute bijsturing en te centraliseren op een locatie in Nederland in plaats van in regionale
verkeersleidingsposten. Hierdoor wordt voorkomen dat de bijsturing door de verkeersleiding en
treindienstleiding, waar snel op vertragingen moet worden gereageerd en geanticipeerd, wordt verstoord
door de vele mutaties op paden en nieuwe orders die het goederenvervoer kenmerken. De kwaliteit van de
bijsturing wordt verbeterd zowel als de kwaliteit van de orderacceptatie. Volgens ProRail omdat het
efficiënter, simpeler en geconcentreerd op een plek is en tevens leidt het tot betere contacten met de
vervoerders.
4.3.2 Analyse verkeersleiding en versperringen

Verbeterpunt
Onvoldoende communicatie
tussen de verschillende partijen
bij vertragingen
OCCR en VL post Eindhoven
communiceren beide met de
grensdisponent in Duisburg
Geen afspraken bij versperringen
voor goederenvervoerders

Gevolg
Opstoppingen aan de
grens/vertraging

Impact
Vertragingen
Extra werk voor de VL

Onduidelijke taakverdeling en
inefficiënties

Verstoringen van de dienstregeling
en geen efficiënte oplossing

Geen duidelijke scenario’s
vooraf en geen leereffect

Onduidelijkheid over bijsturing en
wachttijden, extra werk, herhaling
van verkeerde beslissingen
Kwaliteit van het pad slechter qua
punctualiteit; ontevreden klanten

Verkeersleiding van DB lijkt
Vertragingen worden beter
flexibeler te werken dan de VL van verwerkt in Duitsland en de
ProRail
kans is groot dat de verloren
tijd alsnog wordt ingehaald
Onvoldoende kennis van
goederentreinen bij de VL
Aanleveren info over
samenstelling trein niet tijdig en
niet volledig door vervoerders

ProRail geeft voorrang aan
reizigerstreinen en komt volgens
vervoerders niet de gemaakte

Lange wachttijden en geen
maatwerk
Bij vertragingen
onduidelijkheden wie de trein
overneemt aan de grens. Geen
gebruik van paden die niet
worden afgenomen en extra
wachttijden voor
goederentreinen die een nieuw
pad willen
Lange wachttijden en
onzekerheid.

Slechte punctualiteit en vertraging
goederentreinen
Extra inspanning door VL om te
achterhalen wie de trein overneemt
Slechtere punctualiteit en prestaties

Kostenverhogend en ontevreden
klanten
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afspraken na over bijsturing en
routes
Planningsgat tussen 5 dagen en
52/36 uur voor de treindienst
. Verschillende prioriteitsregels

Geen mutaties mogelijk

Opzouten mutaties en meer werk
voor de VL
Volgorde aan de grens verkeerd Opstoppingen aan de grens en
inconsequente afwikkeling van
treinen
Verstoring werkzaamheden
Lagere betrouwbaarheid last
Onderbrengen orderacceptatie in
decentrale verkeersleiding
minute bijsturing
OCCR
Tabel 4.4: Impactanalyse verkeersleiding en versperringen

Communicatie
142. Op basis van de gesprekken met vervoerders en de beheerders is naar voren gekomen dat er
organisatorische en procesmatige aspecten een bij de communicatie een belangrijke rol spelen. Hoe sneller
verstoringen en vertragingen worden gedetecteerd, des te eerder kunnen ze worden opgelost zodat
opstoppingen en de gevolgen ervan voor de achteroplopende treinen worden vermeden.
143. De problematiek wordt overigens niet genegeerd door de beheerders, omdat er een grensdisponent
werkzaam is die de communicatie tussen ProRail en KeyRail enerzijds en DB Netze anderzijds regelt. Ook de
onderlinge communicatie tussen de VL lijkt nog niet in orde en zal duidelijker moeten worden geregeld,
aangezien er tussen de OCCR en de post Eindhoven volgens ProRail nog geen goede afspraken zijn.

144. De verkeersleiding heeft de taak om de be- en bijsturing te regelen en om te zoeken naar oplossingen over
hoe een vertraging afgewikkeld wordt. Vooraf gemaakte afspraken tussen beheerders en vervoerders over
bijvoorbeeld omleidingroutes vergemakkelijken die bijsturing. Volgens vervoerders en beheerders ontbreken
vaste afhandelingsscenario’s die vooraf meer duidelijkheid moeten geven over hoe de VL een bepaalde trein
zou moeten behandelen. Door deze werkwijze ontbreekt het leereffect. Dit is ook een reden om in
afhandelingsscenario’s te denken.
145. Samenwerking en communicatie is volgens de wet een vereiste. Hieronder valt ook de afstemming tussen de
verkeersleiding bij vertragingen. Deze dient efficiënt en transparant te zijn. Verkeersleiding is ook te
beschouwen als capaciteitsverdeling en deze dient op een non-discriminatoire wijze te worden uitgevoerd.
Het feit dat ProRail geen afhandelingscenario’s maakt met goederenvervoerders en wel met
personenvervoervoerders lijkt daarom niet juist. Ook de “willekeurige “ toepassing van prioriteitsregels lijkt in
strijd te zijn met bovenstaand beginsel.
Werkwijze
146. De verwerking van wijzigingen en vertragingen is in Nederland in vergelijking met Duitsland minder flexibel.
Er wordt in Nederland gebruik gemaakt van vaste BUP paden en niet gepland binnen de vrije ruimte.
Bovendien vervallen de treinnummers waardoor onduidelijkheden ontstaan over de herkomst en
bestemming van de trein. Voor vervoerders geldt dat zij bij vertragingen te lang wachten met het aanleveren
van informatie waardoor er paden die niet worden gebruikt niet aan anderen kunnen worden verdeeld. Dit
levert extra werk op voor de verkeersleiding en leidt tot opstoppingen aan de grens. De oplossing is dat
vervoerders de afspraken met de beheerder over de tijdige aanlevering van informatie nakomen. en dat zij
vertraging tijdig melden.
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Resultaat
147. Het resultaat van de verkeersleiding wordt afgemeten aan de maatregelen die worden genomen bij
opstoppingen. Conclusie is dat de kwaliteit van de dienstverlening voor goederenvervoerders te wensen
overlaat en dat er geen oplossingen worden aangeboden die er volgens de vervoerders wel zijn. Factoren die
hierbij een rol spelen zijn onvoldoende kennis van de afhandelings scenario’s en mogelijkheden om de
vertraging in te halen.
Spelregels en verdeling
148. De prioriteitsregels bij vertragingen zijn verschillend per vervoer segment aan beide zijden van de grens. Dit
schept verwarring in de volgorde waar treinen de grens over worden gestuurd en in inconsequentie en
inefficiëntie. Het zorgt bovendien voor extra werk aan beide zijden van de grens.

4.3.3 Tussenconclusie verkeersleiding en versperringen

149. Uit de informatie komt naar voren dat, hoewel er veel aandacht wordt besteed aan de communicatie tussen
de verkeersleidingorganisaties aan beide zijden van de grens, er een aantal verbeteringsslagen mogelijk zijn
om de communicatie tussen de beheerders en tussen vervoerders en beheerders te verbeteren.
150. Tussen Nederland en België zijn veel minder problemen gevonden. Wellicht speelt hier een rol dat er ook
minder treinen zijn.
151. Door de communicatie op een aantal gebieden te verbeteren zal ook de kwaliteit van de bijsturing verbeteren.
Afspraken zijn een belangrijk middel om zoveel mogelijk scenario’s van tevoren te bepalen, hetgeen tijd
scheelt.
152. Door de werkwijze met vaste BUP paden lijkt de Nederlandse bijsturing minder flexibel te zijn dan in
Duitsland. Een belangrijk aandeel hebben de vervoerders zelf die vertragingen te laat doorgegeven waardoor
paden ongebruikt blijven.
153. In Europees verband zouden de verschillende structuren beter op elkaar moeten worden afgestemd. De
afstemming en communicatie moet beter. Uit de praktijk blijkt dat deze verschillende spelregels logistieke
problemen opleveren.
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5 Overkoepelende Thema’s
154. Kijkend naar het onderwerp internationale capaciteitsverdeling zijn er een aantal terugkomende thema’s die
in de volgende paragrafen behandeld worden:
i. Communicatie en afstemming in paragraaf 5.1
ii. Verdeling van verantwoordelijkheden in paragraaf 5.2
iii. Verschillende processen Nederland en Duitsland in paragraaf 5.3
5.1 Communicatie en afstemming
155. Op alle punten (jaardienst, onderhoud en verkeersleiding) blijkt dat de communicatie kan worden verbeterd.
De infrastructuurbeheerders zijn volgens de Spoorwegwet65 (artikel 15) en volgens hun eigen netverklaring
gehouden aan een goede coördinatie van paden.

156. De verbeterpunten die geschetst zijn in de voorgaande hoofdstukken laten zien dat bij veel punten
afstemming een grote rol speelt. Het kan gaan om afstemming tussen 1) afdelingen van een beheerder, 2)
Nederlandse beheerders onderling, 3) een Nederlandse beheerder en een buitenlandse beheerder en 4)
beheerder en vervoerder. In dit hoofdstuk zullen de meest voorkomende afstemmingsproblemen (nogmaals)
worden behandeld, waarbij ook gekeken wordt waar de meeste problemen voorkomen (zie onderstaande
tabel).
Tussen afdelingen

Tussen NL
beheerders

Jaardienst
Onderhoud
1
1
Verkeersleiding
1
Totaal
2
1
Tabel 5.1: Aantal verbeterpunten per soort afstemming

Tussen NL en
buitenlandse
beheerder
1
2
1
4

Tussen
beheerder en
vervoerder
3
3
6

Afstemming tussen afdelingen van een beheerder
157. Betreffende onderhoud is een knelpunt dat binnen afdelingen niet altijd bekend is welke baanvakken buiten
dienst zijn. Bij de verkeersleiding is het juist een verbeterpunt dat verschillende afdelingen niet eerst
onderling afstemmen voordat met de grensdisponent in Duitsland wordt gecommuniceerd.
Afstemming tussen Nederlandse beheerders
158. Vervoerders geven aan dat het voorkomt dat ProRail en Keyrail tegelijkertijd een baanvak sluiten voor
onderhoud. Hierdoor kunnen vervoerders niet hun gebruikelijke paden rijden en is ook de omleidingsroute
buiten gebruik. Afstemming tussen deze beheerders zou moeten plaatsvinden om deze problemen in de
toekomst te voorkomen.
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Afstemming tussen Nederlandse en buitenlandse beheerder
159. Bij de jaardienst komt naar voren dat late finetuning van internationale aansluitingen door beheerders een
verbeterpunt is. Volgens de wetgeving66 moeten ProRail en Keyrail deze moeilijkheden in internationale
paden met de buitenlandse beheerder afstemmen, en proberen een oplossing te vinden. Als deze coördinatie
te laat plaatsvindt, kan een oplossing niet meer worden meegenomen in de jaardienstfase. Over afstemming
bij onderhoud geven vervoerders aan dat de problemen vooral liggen bij buitendienststellingen die niet altijd
even goed worden gecoördineerd tussen ProRail en DB Netz. Het is daardoor voorgekomen dat beide
grensovergangen dicht waren door werkzaamheden. Ook plant DB Netz onderhoud of ver van te voren of op
hele korte termijn. Betreffende verkeersleiding is het volgens sommige vervoerders zo dat de communicatie
tussen de verkeersleider van ProRail en de verkeersleider van DB Netz niet altijd even goed loopt. De VL van
DB Netz geeft dan wel een versperring door, maar deze wordt niet altijd goed verwerkt. Daarnaast is de
afstemming tussen de grensdisponent en de VL bij DB Netz niet altijd optimaal. De laatste jaren wordt aan
dit knelpunt wel meer aandacht besteed door ProRail.
Afstemming tussen beheerder en vervoerder
160. Met betrekking tot onderhoud geven vervoerders aan dat DB Netz buitendienststellingen (BDS) in Duitsland
vaak slecht communiceert naar vervoerders in Nederland. Men legt de bal bij de vervoerder die in Duitsland
rijdt of bij ProRail om de BDS door te geven. Een ander knelpunt hier is dat ProRail en Keyrail soms hun
onderhoud pas laat doorgeven, ook als het bijvoorbeeld niet doorgaat, waardoor veel verschuivingen
plaatsvinden op de korte termijn. De knelpunten bij de verkeersleiding hebben als achtergrond dat de
informatie die vervoerders aan de beheerder leveren vaak niet voldoende of niet op tijd is.

5.2 Verdeling van verantwoordelijkheden

161. Bij de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de beheerder en de vervoerders spelen een aantal
punten een rol, waaronder de hoeveelheid informatie die door de vervoerders en de beheerders moet worden
verstrekt, op welk moment deze informatie moet worden verstrekt en wie het moet doen. De verwachtingen
over deze punten lopen tussen de vervoerder en de beheerder uiteen.
162. De rol van de beheerder berust op de wettelijke taak die zij heeft gekregen. Het proces en de uitvoering zijn
grotendeels voorgeschreven in wetgeving. Belangrijk aspect is dat proces en uitvoering non-discriminatoir is
naar verschillende vervoerders.
163. De rol van de vervoerders is minder vast omlijnd dan die van de beheerder. In de netverklaring staat wat
ProRail van de vervoerders verwacht en in de toegangsovereenkomst worden de procedures en rechten
overeengekomen. Uit de gesprekken blijkt dat een aantal zaken voor verbetering vatbaar zijn. Deze zaken zijn
in de volgende tabel opgenomen.
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informatie
Definitieve finetuning van
de internationale
dienstregeling.
Levering van informatie
over buiten
dienststellingen.
Informatie aanleveren aan
de beheerder bij
vertragingen.
Keuze voor het pad.

moment
wie
Volgens vervoerders te laat. Beheerder

Door DB en ProRail niet op
zelfde moment.

Beheerder

Zo snel mogelijk.

Vervoerders

Beheerder zo vroeg
Beide
mogelijk, vervoerder zo laat
mogelijk.
In de jaardienst.
Vervoerders

Aangeven wie de trein
overneemt aan de grens.
Melden vertrek aan
1 uur tevoren.
Vervoerders
verkeerleiding.
Tabel 5.2: Levering van in informatie door de beheerder en vervoerder
5.3 Verschillende processen NL-DL

164. Bij alle hoofdonderwerpen (jaardienst, onderhoud en verkeersleiding) blijkt dat verschillende processen in
Nederland en Duitsland met elkaar botsen.
Jaardienst en ad-hocprocedure
165. Knelpunten liggen bij late finetuning en bij wijzigingen. Op Europees niveau blijkt de finetuning van
internationale aansluitingen zo laat in het verdeelproces plaats te vinden dat dit niet goed aansluit op het
proces in Nederland. Beheerders geven echter aan dat zij dit verbeterpunt niet herkennen. Wat betreft
wijzigingen ligt het verbeterpunt bij vervoerders. Vervoerders wijzigen bij structurele vertraging soms alleen
het Nederlandse deel van het internationale treinpad, waardoor paden bij de grens niet meer aansluiten. De
reden hiervoor is mogelijk dat een treinpad in Duitsland langer geldig is (20 uur). Door maar een deel te
wijzigen kan een vervoerder wijzigingskosten in Duitsland ontlopen. Daardoor is hier sprake van een
negatieve prikkel om de OSS niet te gebruiken.
BDS/ Onderhoud
166. Wat betreft BDS en onderhoud zijn de problemen terug te leiden tot het verschil in nationale belangen,
verwerkingstijden en in de juridische status van beheerders. DB Netz lijkt vooral rekening te houden met de
optimalisatie van het eigen onderhoud en is kennelijk te weinig gericht op afstemming met onderhoud in
aangrenzende landen als Nederland. Vervoerders vinden de reactiesnelheid van de netbeheerders in
Nederland op veranderingen in Duitsland te traag, waardoor er weinig tijd is om de wijziging af te stemmen
voor een aansluiting met Duitsland. Uit een analyse van de aanpassingen in 2011 op het baanvak EmmerichOberhausen van ProRail zou echter blijken dat DB Netz, ten opzichte van ProRail, pas laat de
planaanpassingen doorvoert. ProRail zegt met succes druk te hebben uitgeoefend op DB Netz om deze
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planaanpassingen te vervroegen. Daarnaast moeten de Nederlandse beheerders in een privaatrechtelijke
context opereren. Daardoor moet zij altijd afstemmen met vervoerders en mogelijk meer rekening houden
met vervoerders dan buitenlandse beheerders, zoals DB Netz.
Verkeersleiding en versperringen
167. De verschillen in processen komen bij de verkeersleiding tot uitdrukking in de bijsturing, de samenwerking
met de grensdisponent en in de beleidskaders en planmogelijkheden. De bijsturing van DB werkt flexibeler
dan die van ProRail. ProRail geeft ook aan dat de aandacht van de verkeersleiding van DB Netz vooral uitgaat
naar het intensieve binnenlandse verkeer, en dus niet naar de grensdisponent, al wordt het laatste jaar meer
aandacht besteed aan het internationale goederenverkeer. Daarnaast is het zo dat Nederland en Duitsland
verschillende prioriteitsregels voor de VL hebben. In Duitsland heeft de trein met de hoogste gemiddelde
snelheid voorrang, ook als deze niet op tijd rijdt. In Nederland mogen vertraagde treinen de treinen die op
tijd rijden niet hinderen. Verder is er tussen DB Netz en ProRail een verschil in planmogelijkheden wat leidt
tot onvolkomenheden. Bij ProRail ligt de planning tussen 5 dagen voor uitvoering en 36 uur voor uitvoering
stil, DB Netz kent deze scheiding niet.
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6 Overige Onderwerpen
168. Dit hoofdstuk behandelt punten die uit de interviews naar voren kwamen en op één van de volgende punten
hoog scoren:
- Het onderwerp hangt samen met het internationale karakter van de treindienst;
- Het aantal partijen die het onderwerp benoemen;
- De kennelijke impact van het onderwerp.
169. De NMa zal deze punten niet uitgebreid analyseren. Wel vindt de NMa de punten belangrijk genoeg om een
terugkoppeling te geven aan partijen.
6.1 Planning- en uitvoeringsystemen
170. Het onderwerp planning- en uitvoeringsystemen wordt niet bij de hoofdonderwerpen betrokken, omdat
goederenvervoerders de impact niet zo groot vinden. Aangezien het wel door alle partijen wordt genoemd,
vindt de NMa het belangrijk hier kort op in te gaan.

171. De belangrijkste systemen ter ondersteuning van het verdeelproces zijn Donna, Radar, ISVL, PCS67 en het
OSS loket. Spoorwegondernemingen kunnen in hun aanvraag- en communicatieproces van deze systemen
gebruik maken. Beheerders maken van deze systemen gebruik voor de planning en uitvoering van de
treindienst.
172. Met de internetapplicatie Donna biedt de infrastructuurbeheerder de gebruikers van de spoorinfrastructuur
toegang tot het proces van de planning en verdeling van de spoorcapaciteit. Donna biedt inzicht in de
beschikbare infracapaciteit, planning en conflicten. Iedere partij die daar het recht toe krijgt, mag aanvragen
indienen via Donna. Radar is de applicatie waarmee de vervoerders en de infrastructuurbeheerder met elkaar
communiceren over de capaciteitsverdeling van de infrastructuur.
173. In Radar worden aanvragen voor buitendienststellingen behandeld en programmatievoorstellen voor een
alternatief treinpad afgestemd met de overige betrokken partijen.
174. Leitsystem zur Netzdisposition (LeiDis) is de Duitse variant van Rader en betreft een informatiesysteem dat DB
Netz aanbiedt ter ondersteuning van de vervoerder. Eenmaal aangesloten op dit informatiesysteem, heeft de
vervoerder de beschikking over een dynamisch en grafisch overzicht van de huidige operationele status van
de treinen op het spoorwegnet onder toezicht van DB Netz AG. Deze voorstellingen zijn deels gebaseerd op
gegevens die DB Netz AG ontvangt van andere infrastructuurbeheerders zoals die van aangrenzende
spoorwegen. LeiDis ondersteunt de bedrijfs- en logistieke processen en stelt de vervoerder instaat om snel de
eigen klanten te informeren over wijzigingen in het schema.
175. Informatiesysteem Verkeersleiding (ISVL) is een bedrijfskritisch communicatie- en registratiesysteem ten
behoeve van bijsturing van de infrastructuurbeheerder en de vervoerders. Het wordt gebruikt om organisaties
67
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te informeren omtrent het ontstaan en de afhandeling van calamiteiten en andere mogelijke verstoringen van
de treindienst. ISVL informeert ook over het gebruik van infracapaciteit in de vorm van aanvragen,
opheffingen en wijzigingen.
176. Path Coordination System (PCS) is een webapplicatie van RailNetEurope waarmee de Europese
inframanagers en de spoorwegondernemingen effectief met elkaar kunnen communiceren. In PCS kunnen
aanvragen voor internationaal goederen- en reizigersvervoer worden ingediend. Vervoerders kunnen de
coördinatie en afstemming van de aanvragen vervolgens tot op concept-dienstregelingniveau monitoren.
Uiteindelijk worden de internationale treinpaden via PCS aan de vragende partij aangeboden.
177. De One Stop Shop (OSS) is een loket waar de vervoerders een internationaal treinpad kunnen aanvragen bij
één infrastructuur manager. Die regelt vervolgens het hele proces rond de beschikbaarheid en kosten met de
overige infrastructuur managers.
178. Vervoerders moeten voor hun ad-hocaanvragen gebruik maken van de door de infrastructuurbeheerder
ontwikkelde treinpadencatalogus. De treinpadencatalogus kent twee vormen: een schriftelijke versie en een
digitale vertaling daarvan in de planningstools Donna en ISVL. Schriftelijk (per brief, fax of e-mail) kunnen adhocaanvragen bij de OSS ingediend worden tot vijf werkdagen voor ingangsdatum van de nieuwe
dienstregeling.68 Donna is voor aanvragen van alleen dienstregelingspaden vanaf 52 tot 36 uur voor vertrek en
ISVL voor aanvragen op kortere termijn, tot een half uur voor vertrek. Deze verkeersleidingfase start 24 uur
voor de nieuwe dienstregeling ingaat.
179. Voor internationale aanvragen kan de vervoerder de benodigde capaciteit aanvragen bij de One-Stop-Shop of
afzonderlijk bij de infrastructuurmanagers van de betrokken spoorwegnetten, desgewenst via een partnerspoorwegonderneming. De inspanning van de betrokken infrastructuurmanagers is dan beperkt tot het
signaleren van gebreken in de aansluitingen. Het aanvragen voor internationale paden wordt ondersteund
door PCS.
180. Tijdens de interviews is er aan de goederenvervoerders gevraagd, hoe zij de toepassing en het gebruik van de
hiervoor genoemde systemen ervaren. De vervoerders wensen dat de OSS zich meer internationaal
oriënteert. De vervoerder moet namelijk in Nederland via de OSS aanvragen. Deze OSS aanvraag wordt
vervolgens niet door de Duitse infrastructuurbeheerder geaccepteerd, als je in Duitsland niet als
spoorwegonderneming geregistreerd staat. Deze vervoerders moeten capaciteitsaanvragen voor Duitsland
apart indienen. De vervoerders hebben aangegeven dat Donna alleen voor nationale aanvragen dient en dus
niet te gebruiken is voor internationale paden. Daarnaast geeft Donna alleen de beschikbare capaciteit weer
voor overdag, niet voor ‘s nachts. Daarnaast ontbreekt aan een optie voor beheer. PCS is alleen voor de
jaardienstplanning tot medio april. Alle aanvragen erna moeten worden ingediend bij Prorail of DB Netz,
hiervoor moeten de vervoerders gebruikmaken van andere systemen. Het is omslachtig dat vervoerders met
meerdere systemen te maken hebben. Als een vervoerder in PCS een route aanvraagt, wil dit niet zeggen dat
hij deze route krijgt zoals hij deze heeft aangevraagd. De vervoerder moet zelf uitzoeken waar er zich
conflicten voordoen. PCS kan goed functioneren mits de internationale processen op elkaar afgestemd zijn.
Dit geldt met name voor de goederenvervoerders. Het gaat hierbij om de complexiteit van de diverse
68
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aanvraagprocedures voor het bestellen van treinen. Sommige landen maken wel gebruik van PCS, andere
landen weer niet. Daarbij is er geen koppeling tussen PCS en Donna. Via de OSS kun je ad-hocaanvragen tot
5 dagen van te voren indienen. Via ISVL is dat alleen mogelijk op de dag zelf en is 24 uur van te voren
beschikbaar. Hiertussen zit dus een periode waarin het niet mogelijk is om capaciteit aan te vragen ‘het
zwarte gat’. Radar is niet compatibel met andere systemen. Het systeem wordt als onoverzichtelijk en
onbetrouwbaar verklaard. Hierbij wordt tevens aangegeven dat de vervoerder het niet als zijn taak ziet om
Radar in de gaten te houden en om buiten dienst stellingen te lokaliseren op het pad dat ze hebben gekocht
van de beheerder.
181. De volgende figuur geeft schematisch de situatie weer hoe de verschillende systemen in de huidige structuur
zijn ingericht.
LeiDis: Infosysteem buitendienststellingen
OSS DB Netz/ Infrabel:
Aanvragen treinpad
PCS (Pathfinder) RNE: int.
Afstemming

Internationaal
Nationaal

OSS Prorail/Keyrail:
Aanvragen treinpad
Tot 5 dagen voor vertrek

Zwart
gat

VPT/Donna: Info- en
aanvraagsysteem vanaf
>52/36 uur voor vertrek

ISVL: Info-, aanvraagen wijzigingsysteem
vanaf 24u voor

Radar: Infosysteem buitendienststellingen
Figuur 6.1: Schema planning- en uitvoeringssystemen
182. De huidige inrichting van planning- en uitvoeringsystemen is uitvoerbaar. Echter, de NMa is van mening dat
beheerders de verbeterpunten van de systeemgebruikers serieus moet nemen omdat er veel ruimte voor
verbeteringen is zodat de capaciteitsverdeling beter verloopt. Het belangrijkste punt is dat vervoerders te
maken hebben met verschillende systemen die niet op elkaar aansluiten.
6.2 Grens Nederland - België
183. Er zijn weinig meldingen van problemen op het traject tussen Nederland en België; daarom maakt dit
onderwerp geen deel uit van de hoofdonderwerpen. In de interviews hebben meerdere goederenvervoerders
aangegeven dat de afstemming tussen ProRail en Infrabel in de meeste gevallen goed verloopt. De
afstemming verloopt beter dan tussen Nederland en Duitsland. Eén vervoerder noemt dat er specifiek bij
omleidingen goed gecommuniceerd wordt. Wel merken vervoerders op dat het baanvlak tussen Nederland
en België rustiger is dan tussen Nederland en Duitsland en dat dit de oorzaak kan zijn van een betere
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afstemming. Echter één vervoerder noemt het aanvraagsysteem van Infrabel voor ad-hoc paden slecht. De
communicatie met Infrabel wordt wel als goed ervaren.
184. Prorail beaamt dat er minder afstemming met Infrabel nodig is dan met DB Netz. Dit komt volgens Prorail
o.a. doordat de volumes richting België vele malen kleiner zijn. Bij onderhoudswerkzaamheden bij de
Belgische grensovergangen informeert Infrabel zelf de vervoerders. ProRail informeert bij onderhoud aan de
Nederlandse kant de vervoerders.
185. Uit de interviews concludeert de NMa dat vervoerders nauwelijks knelpunten ervaren bij de afstemming
tussen de infrastructuurbeheerders Prorail en Infrabel. Tevens blijkt dat de communicatie naar de
vervoerders zonder problemen verloopt. De NMa acht het waarschijnlijk dat, zoals vervoerders aangeven, het
goede verloop van de afstemming komt doordat de trajecten tussen Nederland en België relatief rustig zijn.
Dit kan mogelijk komen omdat de achterland verbinding naar het Oosten economisch interessanter is dan
naar het Zuiden. Het is dus niet uit te sluiten dat als het goederenverkeer in de toekomst toeneemt op deze
trajecten, de knelpunten ook toenemen. De geringe melding van problemen, betekent volgens de NMa niet
dat het proces van internationale capaciteitsverdeling tussen Nederland en België vlekkeloos verloopt.
Tevens zijn er signalen dat er drempels zijn om de Franse markt op te komen.69 Dit laatste punt, de toegang
tot de Franse markt, valt buiten de reikwijdte van dit verkennend onderzoek. In de interviews is er aan de
infrastructuurbeheerder en de goederenvervoerders alleen gevraagd hoe zij de afstemming tussen Nederland
en België ervaren.
6.3 Verhouding Reizigers - Goederen
186. De reden waarom dit verbeterpunt niet bij de hoofdonderwerpen staat is dat er geen directe link is met het
internationale karakter van een treindienst, alhoewel de impact door vervoerders als behoorlijk groot wordt
ervaren.

187. Binnen de Nederlandse spoormarkt worden 150 miljoen treinkilometers verreden. Daarvan worden er 10
miljoen door goederentreinen gereden, zo’n krappe 7% van het totaal. De rest is met name reizigersvervoer
waarvan 90% door NS wordt gereden.70 Voor goederentreinen vanuit de haven van Rotterdam naar Duitsland
zijn er twee routes beschikbaar, een via de Betuweroute en een via de zogenaamde Brabantroute via het
gemengde net. Daar waar de Betuwe route intakt op de spoorlijn naar Emmerich en op de Brabantroute naar
Venlo vindt dus samenloopplaats tussen reizigers en goederentreinen en kunnen potentieel conflicten
optreden. Een derde internationale route loopt via Hengelo - Oldenzaal naar Bad Bentheim, ook via het
gemengde net.
188. Om voldoende aanbod te kunnen bieden voor de verschillende deelmarkten, is de capaciteitsverdeling in
Nederland beleidsmatig gereguleerd via wetgeving met onder andere prioriteitsregels. Uitgangspunt is dat
vooraf gedefinieerde deelmarkten van reizigers en goederentreinen minimaal een bepaalde frequentie kunnen
rijden op in de wet aangegeven routes. Deze routes, deelmarkten en minimaal te garanderen frequenties –de
69
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minimale bedieningsniveau’s- zijn geborgd in de AMvB Capaciteitsverdeling. Deze minimale
bedieningsniveau’s zijn voor de jaardienst altijd beschikbaar. In de ad-hoc fase gaat wordt nog minimaal 10%
gereserveerd voor de aangegeven segmenten. In de praktijk is er tot nu toe altijd voldoende ruimte voor
goederen in de jaardienst. Vanwege het internationale karakter van goederen, lopen de paden tot op de
grens. Tussen Zevenaar en Zevenaar grens zijn er minimaal 4 goederenpaden per uur en op de Brabantroute
minimaal 1 per uur.
189. Wanneer er meer treinen zijn aangevraagd in een bepaalde deelmarkt dan de gegarandeerde niveaus wordt
dat gehonoreerd, tenzij er meer vraag is dan aanbod. Dan wordt indien er geen oplossing kan worden
gevonden het baanvak overbelast verklaard en de prioriteitsvolgorde toegepast uit de AMvB van artikel 10.
Doorgaans betekent dat de NS treinen voorgaan op de meeste baanvakken in de Randstad. Voor de
internationale goederentreinen is op deze wijze voldoende aanbod van paden geborgd.
190. Desondanks wordt verwacht dat de vraag naar capaciteit gaat groeien en er daarmee meer conflicten gaan
ontstaan. Regels over gevaarlijke stoffen (basisnet), milieu- en geluidswetgeving zijn beperkend voor de
capaciteit. de maximale capaciteit wordt dan niet bepaald door de “technische “ capaciteit van een baanvaak
maar door de geluidsruimte een voor bepaalde deelmarkten maximale aantallen wagon per jaar.
191. Het is belangrijk dat bij toenemende drukte, ook voldoende rekening wordt gehouden met de kwaliteit van de
internationale paden. Het gaat om de juiste vertrek en aankomst tijden, aansluitingen en rijkarakteristieken
(belading, snelheid, tonnage etc).
192. De prioriteitsregels verschillen per land. Bij internationale paden worden treinen dus geconfronteerd met
verschillende regels die, zoals ook uit de interviews blijkt, tegengesteld kunnen zijn. Met name voor deze
treinen is een internationale afstemming van deze regels en harmonisatie van groot belang. De NMa is van
mening dat de wetgever hiermee meer rekening moeten houden omdat het als een barrière werkt voor de
kwaliteit van de paden.
193. Een ander punt dat naar voren komt uit de gesprekken is dat het nationale beleid van landen er op is gericht
minder goederentreinen in de spits toe te staan. Wanneer een trein door verschillende landen rijdt, is het
onvermijdelijk dat een trein door de ochtend of avondspits rijdt.
194. Aan bovenstaande onderwerpen zou in een andere analyse meer aandacht kunnen worden besteed.
6.4 Benutting Buiten Dienst Stellingen
195. De NMa gaat in het kader van dit verkennend onderzoek slechts kort in op de benutting van Buiten Dienst
Stellingen (BDS) omdat het geen specifiek verbeterpunt is voor internationaal vervoer en daarmee buiten de
reikwijdte van het verkennend onderzoek valt.
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196. Meerdere vervoerders vinden dat ProRail Buiten Dienst Stellingen (hierna: BDS) niet volledig benut71. Zo
geeft een vervoerder aan dat ProRail onderhoudstijd claimt ten koste van goederentreinen, maar dat dan het
geplande onderhoud zo kort van te voren geschrapt wordt dat vervoerders er niet meer kunnen rijden. Of een
BDS voor schouwen staat gepland maar het schouwen gaat niet door. Soms neemt een vervoerder contact
op met de VL om toch doorgang te regelen. Daarnaast melden vervoerders dat onderbenutting van BDS
veroorzaakt wordt door het wekelijkse herhalingspatroon van onderhoudsroosters.
197. Keyrail vindt dat Nederlandse beheerders veel meer rekening houden en afstemmen met vervoerders dan
buitenlandse beheerders. Vervoerders moeten ‘ja’ zeggen bij wijzigingen op korte termijn, anders gaat het
onderhoud niet door. Keyrail geeft aan dat vervoerders alleen akkoord gaan als er een financiële vergoeding
tegenover staat. Buitenlandse beheerders delen volgens Keyrail alleen maar mee dat ze onderhoud gaan
plegen. Keyrail geeft aan dat veel korte termijn mutaties veroorzaakt worden door samenhang met
nieuwbouwwerkzaamheden op het Gemengde Net. Verder geeft Keyrail aan dat 2 jaar op exacte tijdstippen
vooruitplannen in de jaardienst niet werkt voor onderhoud. Keyrail neigt hierdoor naar overvragen van
capaciteit voor onderhoud in de jaardienst. In het overleg met ProRail is dit onderwerp niet aan de orde
gekomen.
198. De Raad oordeelde in eerdere zaken dat de beheerder niet zonder instemming van een vervoerder in een
Toegangsovereenkomst toegekende capaciteit kan intrekken voor onderhoudswerkzaamheden72. De
wetgever gaat uit van een gelijkwaardige en privaatrechtelijke relatie tussen vervoerder en de beheerder,
waarbij de beheerder geen bevoegdheid heeft zonder instemming overeengekomen capaciteit in te trekken,
tenzij hier een basis voor ligt in de Spoorwegwet (calamiteiten)73. Verder oordeelde de Raad in eerdere zaken
dat ProRail maatwerk moet betrachten in haar capaciteitsverdeling wanneer er sprake is van een conflict
tussen beheer en verkeer. Op ProRail rust de verplichting om zoveel mogelijk capaciteitsaanvragen te
honoreren74. In geval van conflicterende beheer-verkeer aanvragen dient ProRail in de programmatie en
coordinatiefase in detail na te gaan of de geclaimde capaciteit voor onderhoud echt nodig is en zich in te
spannen de aanvraag van de vervoerder door te laten gaan75.
199. Gezien deze eerdere uitspraken van de Raad heeft de benutting van onderhoudswerkzaamheden en de
impact voor de beschikbare capaciteit voor vervoer de voortdurende aandacht van de NMa.

Buiten Dienst Stellingen (BDS) zijn tijdvakken wanneer het spoor niet beschikbaar is voor vervoer en de
beheerder onderhoud of reparaties uitvoert.
72 Oordeel van 8 september 2007 ex art 71 ACTS vs ProRail
http://www.nma.nl/images/Oordeel_ex_art_71_ACTS_vs_ProRail22-189199.pdf
73 Zie pagina 18, 4e Nota van Wijziging27 482, nr. 13
74 Artikelen 20(1) en 21(1) Richtlijn 2001/14/EG
75 Besluit van 10 juni 2008 Veolia vs ProRail
71
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7 Eindconclusie
7.1 Algemene indruk
200. Uit de deskresearch en de gesprekken met spoorwegondernemingen komt het beeld naar voren dat er op het
gebied van de jaardienst, het onderhoud en de verkeersleiding veel knelpunten voorkomen bij het
internationaal goederenvervoer per spoor. Hier ligt nog veel ruimte voor verbetering. De oorzaak van de
knelpunten is te vinden in drie overkoepelende thema’s . Deze worden besproken in paragraaf 7.2.

201. De verantwoordelijkheid voor de verbetering ligt bij de markt: de de spoorwegondernemingen en de
spoorbeheerders. De spoorbeheerder heeft een zwaardere inspanningsverplichting omdat zij op veel punten
de enige is die veranderingsprocessen op gang kan brengen. Spoorwegondernemingen hebben bijvoorbeeld
geen invloed op het proces van onderlinge afstemming tussen beheerders.
202. Er is geen compleet vastgesteld wettelijk kader voor internationale capaciteitsverdeling. Dat is ook niet
wenselijk omdat een bepaalde flexibiliteit nodig is.Maar dat betekent niet dat punten die niet wettelijk zijn
vastgelegd geen verbetering behoeven. De beheerder heeft een algemene inspanningsverplichting om het
verdelingsproces efficiënt en effectief te laten verlopen. Ook hierin kunnen dus oplossingen gevonden
worden.
7.2 Overkoepelende thema’s
203. In de voorgaande hoofdstukken heeft de NMa in kaart gebracht waar de knelpunten liggen en wat de impact
van deze knelpunten is. Na analyse van deze knelpunten concludeert de NMa dat vrijwel alle knelpunten hun
oorsprong hebben in drie onderliggende vlakken; 1) Communicatie en afstemming (C), 2) Verdeling van
verantwoordelijkheden (V) en 3) botsing van processen (P).

204. Bij communicatie en afstemming gaat het over afstemming tussen binnenlandse beheerders onderling,
tussen een binnenlandse beheerder en een buitenlandse beheerder en tussen beheerder en vervoerder. De
NMa constateert dat er onduidelijkheid is over de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen beheerders
of tussen de beheerder en de vervoerder. De oorzaak ligt soms aan het ontbreken van een wettelijk kader en
en soms zijn het wederzijdse verwachtingen die niet waargemaakt worden. Bij botsing van processen gaat
het om verschillen in wetgeving, kaders, beleidsdoelen en werkwijzen tussen (beheerders in) verschillende
landen. Daardoor worden in het ene land beslissingen genomen die voor problemen zorgen in het buurland,
of wordt niet op de meest efficiënte wijze gebruik gemaakt van een internationaal treinpad. In de volgende
tabel zijn de meest in het oog springende problemen opgenomen.

Thema

Beoordeling

Communicatie en
afstemming (C)

Zwaartepunt van verbeterpunten op het gebied van communicatie ligt tussen
Nederlandse en Duitse spoorbeheerder, en dan met name bij onderhoud.

Verdeling

Onduidelijkheid over wederzijdse verplichtingen van beheerder en
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verantwoordelijkhe spoorwegondernemingen. Verwachtingen van elkaars verplichtingen lopen uiteen,
den (V)
partijen lijken er samen niet uit te komen terwijl beide partijen voordelen hebben
aan betere afspraken.
Botsing processen
(P)

Verschillende processen in Nederland en Duitsland veroorzaken bij de planning van
het onderhoud en ad-hoc capaciteitsverdeling. Wellicht is er onvoldoende
stroomlijning van processen.

Tabel 7.1: Beoordeling onderlinge afstemming spoorbeheerders
205. In de tabel met knelpunten in de volgende paragraaf is in de tweede kolom met een C, V of P aangegeven
welk onderliggend probleem kan worden gekoppeld aan het knelpunt. De oplossing moet gezocht worden in
het in het onderliggende probleem.
7.3 Mogelijke oplossingsrichtingen
206. Binnen de drie onderwerpen die zijn behandeld in hoofdstuk 4, is beoordeeld in hoeverre die opgelost
kunnen worden door de NMa, door de wetgever of door partijen zelf. Hieronder volgt een tabel met alle
knelpunten met daarbij aangegeven bij wie het initiatief moet liggen, of welke actie er kan volgen, om dit
knelpunt aan te pakken.

REGULIERE JAARDIENST EN AD-HOCPROCEDURE
Onderwerp
Thema
Beoordeling
Late finetuning van C
Laatste controle op internationale
internationale
aansluitingen vindt te laat plaats, als de
aansluitingen.
nationale dienstregeling nagenoeg rond is.
Hoge impact, risico dat paden geen
doorgang vinden. Verantwoordelijkheid bij
beheerder, vervoerder heeft geen invloed op
proces. Echter weinig concrete aanwijzingen
dat vervoerders echt paden hebben verloren
.
One Stop Shop
V&P
Extra werk voor beheerder, omdat hij niet
wordt door
weet dat er een aansluitend pad in het
vervoerders
buitenland is aangevraagd. Bal ligt bij
nauwelijks gebruikt
vervoerder, deze moet meer gebruik maken
voor aanvraag van
van OSS. Mogelijk is er een disincentive door
verschillen regimes in wijzigingskosten.
buitenlandse
capaciteit.

Oplossingsrichting
Dit verbeterpunt via IRG-rail aan de orde
stellen bij de inrichting van de
goederencorridors. Eventueel aandringen op
wetsaanpassing om betere stroomlijning te
waarborgen.

Vervoerders leveren tijdig de juiste
informatie. Met KNV bespreken hoe zij haar
achterban kanstimuleren tot gebruik van
OSS. Beheerders passen
gebruiksvergoeding-regimes zo op elkaar
aan dat er geen disincentive is voor het
gebruik van OSS.
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Veel wijzigingen
goederenpaden in
de jaardienst door
grillige vraag markt.

V

Breed erkend knelpunt. Leidt tot inefficiënte
capaciteitsverdeling, hogere kosten voor
vervoerder en beheerder. Impact lijkt
beperkt omdat men toch de paden krijgt die

Het is noodzakelijk dat alle betrokken
partijen samen een efficiëntere werkwijze te
ontwikkelen. Eventueel ligt hier een taak
voor KNV als brancheorganisatie.

men wilt. Alle partijen zijn aan zet, daardoor
ook moeilijk op te pakken door één partij.
Misschien ook invloed op personenvervoer.
Tabel 7.2: Knelpunten jaardienst en ad-hocprocedure

BDS EN ONDERHOUD
Onderwerp
Thema
Onvoldoende
C
afstemming tussen
Nederlandse en
Duitse beheerder bij
onderhoud.

Beoordeling
Breed erkend, behoorlijke impact, zoals het
tegelijkertijd afsluiten van alternatieve
grensovergangen voor onderhoud.
Beheerders zijn hier aan zet. Vervoerder kan
niks doen. ProRail heeft al stappen gemaakt
richting DB Netz.
Te korte
C
Beheerders geven te kort van te voren
informatietermijnen
wijzigingen in Buiten Dienst Stellingen76
(BDS) aan. Behoorlijke impact,
wijzigingen BDS.
internationale paden sluiten niet goed aan.
Rol beheerder in de C & V
Beiden partijen aan zet: beheerder en
informatievervoerder. Beiden partijen hebben ook baat
voorziening over
bij oplossingen. Vervoerders hebben recht
onderhoud.
op minimumtoegangspakket maar
beheerder is geen reisbureau.
Tabel 7.3: Knelpunten BDS en onderhoud

VERKEERSLEIDING EN VERSPERRINGEN
Onderwerp
Thema
Beoordeling
Communicatie
C
Redelijke impact, leidt tot vertragingen.

76

Oplossingsrichting
Bilaterale samenwerking NMa met BNa en
nader onderzoek naar afstemming NL-DE
ProRail gaat verder met pilot samenwerking
DB Netz
Via IRG-Rail aan de orde stellen bij de
inrichting van de goederencorridors
Aandringen op een prestatieregeling voor
ProRail en Keyrail waarin dit punt wordt
geregeld. Eventueel ligt hier een taak voor
KNV als brancheorganisatie.
Goederenvervoerders maken betere
afspraken met beheerders. Eventueel ligt
hier een taak voor KNV als
brancheorganisatie.

Oplossingsrichting
ProRail werkt verder met DB Netze aan

Onttrekkingen van het spoor aan het verkeer ten behoeve van onderhoud.
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verkeersleiding
DuitslandNederland is niet
optimaal.
Informatieuitwisseling
beheerder –
vervoerder.

C&V

Verschil werkwijze
DuitslandNederland.

P

Ontbreken
afhandelingsregimes bij
verstoringen voor
goederenvervoerders
Non-discriminatoire
behandeling
reizigers –
goederen.
Verschillende
kaders, o.a.
prioriteitregels.

C

V

P

Prioriteit omdat de kwaliteit van de
verkeersleiding in hoge mate afhankelijk is
van een goede communicatie.

project om communicatie op gebied van
verkeersleiding te verbeteren.
Eventueel nader onderzoek van NMa en DB
Netze.

Redelijke impact. Vervoerders leveren te
weinig en te laat info aan. Leidt tot
vertragingen & extra werk VL. Vervoerders
zijn hier aan zet. Prioriteit omdat de kwaliteit
van de verkeersleiding in hoge mate
afhankelijk is van een goede communicatie.
Redelijke impact. Beheerder Duitsland lijkt
flexibeler in het plannen van ad-hocpaden.
Het verschil leidt tot inefficiënte benutting
ad-hoccapaciteit: een trein die in Duitsland
nog wel ingepland kan worden kan in
Nederland niet meer ingepland worden.
Redelijke impact. Kost tijd om een
omleidingsroute te vinden, ook afhankelijk
van de kennis van de VL.

Beheerders maken (betere)afspraken
treinloop goederenvervoer bij versperringen.
Desnoods aandringen om verplichtingen tot
afspraken op te nemen in Spoorwegwet.

Goederenvervoerders vinden dat
reizigerstreinen bevoordeeld worden.
Goederenvervoerders hebben daardoor extra
stops.
Redelijke impact. Verschillen in
prioriteitsregels levert opstoppingen aan de
grens op.

De capaciteitsverdeling dient nondiscriminatoir te zijn.
Bezwaar maken bij NMa

Tabel 7.4: Knelpunten verkeersleiding en versperringen

Beheerders nemen in de netverklaring een
betere omschrijving op van de verdeling van
capaciteit in ad-hoc fase zodat vervoerders
hier meer rechten aan kunnen ontlenen.
Vervoerders verschaffen tijdig de juiste
informatie. Afhandelingregimes afspreken

Via IRG-Rail aan de orde stellen bij de
inrichting van de goederencorridors. De
verschillende nationale beheerders stemmen
prioriteringsregelsop elkaar af. Eventueel
neemt wetgever wettelijke verplichting
hiertoe op.

7.4 Vervolgacties NMa
207. Het verkennend onderzoek toont aan dat er nog veel mogelijkheden zijn om de capaciteitsverdeling te
verbeteren. Noodzakelijkerwijs betekent dit ook dat de NMa moet gaan prioriteren. De NMa zet haar
middelen daar in waar de 1) knelpunten het meest urgent zijn en 2) waar de meeste verbeteringen gehaald
kunnen worden. Daarom geeft de NMa prioriteit aan de ondertaande vervolgacties:

208. Bilaterale samenwerking tussen BNa en NMa naar afstemming onderhoud tussen ProRail, Keyrail en DB
Netze. Dit is een knelpunt dat zowel vervoerders als beheerders naar voren hebben gebracht. De impact op
de kwaliteit van de dienstregeling is behoorlijk groot. De oplossing hiervoor kan dichterbij komen door in
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beide landen onderzoek te doen naar deze afstemming. Dit kan als bijkomend voordeel ook een trade-off
hebben naar afstemming op andere terreinen.
209. Naast samenwerking met BNa gaat de NMa in gesprek met ProRail over de afstemming bij onderhoud met
DB-Netze. ProRail heeft hier de eerste stappen gezet voor verbetering, onder meer door een pilot op te
zetten. De NMa zal de voortgang van deze pilot volgen. Het is belangrijk dat dit punt snel verbetert, zodat er
geen onnodige stremmingen en onderbrekingen zijn en er zoveel mogelijk capaciteit beschikbaar is voor
vervoerders.
210. Bevindingen over de afstemming voor onderhoud en Verkeersleiding neemt de NMa mee in haar advies over
de vorming van nieuwe corridors die worden ingericht vanuit de verordening goederenvervoer. Niet uit te
sluiten valtdat de gevonden problemen ook spelen bij de overige corridors.
211. De NMa gaat met KNV in gesprek om de noodzaak van goede informatievoorziening van vervoerders
richting beheerder te benadrukken. Zo kunnen de goederenvervoerders zelf ook bijdragen aan verbeteringen
in het proces. Het is belangrijk dat ook de vervoerders meedenken en zien waar zij een bijdrage kunnen
leveren.
7.5 Tot slot
212. De aanleiding voor deze rapportage waren signalen die de NMa bereikten, dat er nog veel verbeteringen
mogelijk zijn in het internationale goederenvervoer. In de rapportage komen knelpunten naar voor over
internationale capaciteitsverdeling en internationale treinpaden. De NMa heeft in kaart gebracht waar deze
knelpunten liggen, wat de onderliggende problemen zijn en waar wellicht de sleutel tot de oplossing ligt.

213. De conclusie is dat alle partijen in het speelveld van goederenvervoer per spoor hun bijdrage moeten leveren
aan het verbeteren van het proces en de efficiëntie van het rijden van internationale goederentreinen. ProRail
is als beheerder verantwoordelijk voor de afstemming met andere beheerders en vervoerders. Maar ook bij de
vervoerders zelf ligt een verantwoordelijkheid. Door de informatievoorziening aan de beheerder te
optimaliseren kunnen zij het proces versnellen en verbeteren. Daarnaast zullen ook de beide toezichthouders
actief bijdragen, onder meer door tot een Europese aanpak te komen.
214. Door gezamenlijk aan oplossingen te werken verbetert de kwaliteit van het internationale goederenvervoer .
Dit is in het belang van iedere stakeholder, maar ook voor bijvoorbeeld de mainport Rotterdam .
Goederenvervoer per spoor is een goed alternatief voor andere modaliteiten, maar dan moeten beheerders
onderling en beheerders en vervoerders wel beter gaan samenwerken.
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Bijlage 1
Relevante bepalingen uit de netverklaring 2012:
Afstemming
1.9 Samenwerking met andere beheerders van Spoorweginfrastructuur
ProRail werkt samen met de beheerders van aangrenzende spoorwegnetten. Deze samenwerking betreft o.a.:
• het beheer van de spoorweginfrastructuur: de onderlinge afstemming van de infra-ontwikkeling en van de
planning van onderhouds- en beheeractiviteiten die uitwerking hebben op het
grensoverschrijdend verkeer;
• de capaciteitsverdeling: de samenwerking om doorgaande treinpaden voor internationaal verkeer aan te
bieden;
• de verkeersleiding: afspraken over de regeling en bijsturing van het grensoverschrijdend treinverkeer;
daaronder valt ook de ontwikkeling van systemen voor de daarbij noodzakelijke
gegevensuitwisseling (‘Europtirails’).
1.9 RailNetEurope
In januari 2004 hebben enkele beheerders van spoorweginfrastructuur en spoorwegcapaciteit verdelende
instanties in de lidstaten van de Europese Unie een gezamenlijke organisatie opgericht om operationele
zaken op het gebied van internationaal spoorverkeer af te handelen: RailNetEurope [RNE].
[…]
De belangrijkste doelstelling van RailNetEurope is het ontwikkelen en verbeteren van de markt voor
internationaal spoorverkeer. Met het oog daarop concentreert RNE zich op de processen die verbonden zijn
met de spoorweginfrastructuur, met inbegrip van de harmonisatie voor de middellange en lange termijn van
de plannen van de leden ten aanzien van aanleg, dienstregelingontwerp, marketing en verkoop,
dienstuitvoering, alsmede de dienstverlening na afloop, zoals monitoring en verslaglegging.
Zie ook de website van RailNetEurope (www.railneteurope.com).
1.9.1 One-Stop-Shop
De infrastructuurmanagers en spoorwegcapaciteitverdelende instanties in de lidstaten van de
Europese Unie hebben One-Stop-Shops opgericht die functioneren als een netwerk van
klantcontactpunten in het kader van RNE. Om een internationaal treinpad aan te vragen behoeft een
spoorwegonderneming alleen contact op te nemen met een van deze One-Stop-Shops, die daarna het gehele
proces van internationale afstemming initieert.
De One-Stop-Shop die door een spoorwegonderneming wordt benaderd zal na overleg met de
betrokken beheerders:
• De afhandeling van capaciteitsaanvragen voor elk aangevraagd internationaal treinpad binnen de RNE
coördineren, zodat die aanvragen op de juiste manier worden betrokken in het jaarlijkse proces van
dienstregelingvaststelling;
• Voorstellen doen voor treinpaden over het gehele internationale traject; de coördinatie daarvan verloopt
hoofdzakelijk via de RNE-applicatie Pathfinder.
Elke One-Stop-Shop is onderdeel van een internationaal net dat is opgezet om voor klanten de toegang tot
het spoorwegnet te vereenvoudigen. Een lijst met de contactgegevens van de One-Stop- Shops is
beschikbaar op de website van RailNetEurope (www.railneteurope.com).
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1.9.2 Diensten en systemen van RNE
Paragraaf gereserveerd voor nog toe te voegen informatieve tekst over de diensten en systemen van
RailNetEurope: onder meer PCS, CIS en TIS.
PCS (voorheen Pathfinder) is een systeem voor het aanvragen en afstemmen van internationale
dienstregelingen.
CIS (voorheen EICIS) is een systeem om prijsinformatie te verstrekken over de gebruiksvergoeding.
TIS (voorheen Europtirails) is een systeem voor inzicht in de actuele uitvoering van de dienstregeling van
internationale treinen
Tevens is in het kader van de afstemming met beheerders de volgende passage uit hoofdstuk 4,
Capaciteitsverdeling, van belang:
4.9 Operationele samenwerking
Capaciteitsaanvragen voor treindiensten die de grens van het beheergebied van ProRail overschrijden
worden gecoördineerd afgehandeld volgens de afspraken met Keyrail en de beheerders van aangrenzende
spoorwegnetten, die ProRail in het samenwerkingsverband RailNetEurope heeft gemaakt. Daarnaast
coördineert ProRail met Keyrail en de beheerders van aangrenzende spoorwegnetten de planning (jaardienst
en ad-hoc) van buitendienststellingen alsmede de bijsturing zoals beschreven in paragraaf 4.8.
4 Capaciteitsverdeling
4.1 Inleiding
[…]
4.2 Procesbeschrijving capaciteitsverdeling
4.2.2 Processen op hoofdlijnen
Er worden vier soorten processen onderscheiden:
1. Bepalen basisuurpatronen
In deze fase zitten gerechtigden en ProRail om tafel om tot overeenstemming te komen over in te dienen
capaciteitsaanvragen voor de jaardienstverdeling. ProRail gebruikt de tussenresultaten voor de publicatie van
cataloguspaden voor internationaal goederenverkeer.
[…]
4.3 Tijdschema voor aanvraag en capaciteitsverdelingsproces
Bepalen basisuurpatroon
[…]Uiterlijk 11 maanden voor aanvang van de dienstregeling publiceert ProRail cataloguspaden voor
internationaal goederenverkeer. Op de website van ProRail (www.prorail.nl > vervoerders > capaciteit /
treinpaden) wordt te zijner tijd een link naar de desbetreffende RNE-publicatie geplaatst. […]
ProRail en de andere in RailNetEurope samenwerkende infrastructuurbeheerders waarborgen een
reactietermijn van 5 werkdagen voor aanvragen ingediend na 11 oktober 2011.[…]
4.4 Het verdelingsproces: werkwijze aanvraag en verdeling van capaciteit
[…]
4.4.1 Nadere beschrijving van de processen
4.4.1.1 Bepalen basisuurpatronen
[…]
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Ter voorbereiding op de capaciteitsverdeling stellen de in Europa samenwerkende infrastructuur-managers
ook een voorlopig aanbod op van cataloguspaden. Dit vindt plaats in het kader van het trans-Europees
netwerk voor het goederenvervoer per spoor. Van/naar het door ProRail beheerde net worden deze paden in
het dienstregelingjaar 2012 aangeboden minimaal in de volgende relaties:
• Rotterdam – Duisburg (– Basel – Milaan);
• Rotterdam – Duisburg (– Berlijn – Warschau);
• Rotterdam – Antwerpen (– Lyon – Marseille).
De voorlopige dienstregelingen van deze paden worden gepubliceerd op de website van
RailNetEurope (www.railneteurope.com).
[…]
Jaardienst
Voor de jaardienst zijn onderstaande passages uit de netverklaring 2012 relevant:
4.4.1.3 Verdelen jaardienst
4.4.1.3.1 Indienen van aanvragen
[…]
Internationale aanvragen
De spoorwegonderneming kan de benodigde capaciteit op deze spoorwegnetten in één keer
aanvragen bij de One-Stop-Shop van het vertrekland of afzonderlijk bij de infrastructuurmanagers van de
betrokken spoorwegnetten, desgewenst via een partner-spoorwegonderneming.
Als spoorwegondernemingen bij de verschillende infrastructuurmanagers afzonderlijke aanvragen indienen,
zijn zij zelf verantwoordelijk voor de onderlinge afstemming van die aanvragen. De
inspanning van de betrokken infrastructuurmanagers is dan beperkt tot het signaleren van gebreken in de
aansluitingen.
Een internationale capaciteitsaanvraag dient te voldoen aan de voorwaarden die elk der betrokken
infrastructuurmanagers stellen aan aanvragen voor capaciteit op hun net; zie daartoe hun netverklaringen.
Indien één der betrokken infrastructuurmanagers een via ProRail ingediende
internationale capaciteitsaanvraag niet in behandeling neemt, stelt ProRail de aanvrager in de
gelegenheid de aanvraag aan te passen en te beperken tot een aanvraag voor capaciteit op
uitsluitend de door ProRail beheerde spoorweginfrastructuur.
[…]
4.4.1.3.2 Programmatie en coördinatie
[…]
Tijdens de programmatie en coördinatie heeft ProRail afstemming met de andere infrastructuurmanagers in
Europa. Zo wordt geprobeerd om zoveel mogelijk doorgaande en hoogwaardige grensoverschrijdende
dienstregelingspaden te realiseren. Deze maatregelen zijn uitgewerkt in het RNE-document “Process for
international path requests” (te raadplegen via de website www.railneteurope.com).
[…]
ÆProcesregels
[…]
7 De in RNE-verband afgestemde grenspassagetijdstippen worden zoveel mogelijk gehandhaafd.
8 De minimaal ter beschikking staande capaciteit voor ad-hocaanvragen van internationaal
goederenverkeer en besloten personenvervoer worden opgenomen in de capaciteitsverdeling.
Deze capaciteit volgt uit de wettelijke norm. […]
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Ad-hoc fase
Voor de ad-hoc fase zijn onderstaande passages uit de netverklaring 2012 relevant:
4.4.1.4 Verdelen in ad-hoc fase
Aanvragen van gerechtigden
•
Het indienen van ad-hocaanvragen gaat op dezelfde wijze als in het jaardienstverdelingsproces.
Capaciteitsaanvragen die meer dan één beheerder betreffen, kunnen via de One-Stop-Shop worden
aangevraagd. De One-Stop-Shop coördineert dan desgevraagd de afhandeling van die aanvragen bij de
beheerders van de andere netten. Het is ook mogelijk de aanpassingen in een internationale dienstregeling
in verband met buitendienststellingen bij ProRail of elders door ProRail te laten coördineren.
[…]
•
De ad-hoc verdeelde capaciteit wordt vastgelegd in de databestanden. Periodiek kunnen de verwerkte
ad-hocaanvragen worden opgenomen in een zogenaamd wijzigingsblad. Opname in een wijzigingsblad is
uitsluitend een administratieve verwerking, en impliceert geen wijziging van capaciteitsrechten. De
ingangsdata van de wijzigingsbladen worden na overleg met spoorwegondernemingen en buitenlandse
infrastructuurmanagers vastgesteld door ProRail.
•
Voor de in RNE-verband aangeboden cataloguspaden voor internationaal goederenverkeer en door
ProRail bij de vaststelling van de jaardienstregeling aangewezen paden (patroonpaden),blijven tot 5
werkdagen voor uitvoering voorbehouden voor daartoe bestemd gebruik. ProRail maakt een raming van te
verwachten ad-hocaanvragen voor goederenverkeer en besloten personenvervoer, ook die ten gevolge van
werkzaamheden aan de infrastructuur van ProRail, Keyrail en buitenlandse spoorwegbeheerders. Deze
raming wordt omgezet in treinpaden. Daarbij geldt een principe van peak-shaving. Paden die voor meer dan
50% benut gaan worden en/of niet in conflict zijn met aanvragen van andere gerechtigden, worden
opgenomen in de capaciteitsverdeling voor de normale dienstregeling (7*24 uur); met als ondergrens 10%
van het minimumbedieningsniveau voor goederenverkeer.
[…]
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Bijlage 2
Relevante wetsbepalingen naar onderwerp:
Afstemming
Voor de internationale afstemming is de volgende bepaling relevant:
Artikel 15, richtlijn 2001/14/EG
Samenwerking ten behoeve van toewijzing van infrastructuurcapaciteit op meer dan één net
1. De infrastructuurbeheerders werken samen om efficiënt netoverschrijdende infrastructuurcapaciteit te
kunnen creëren en toewijzen. Zij organiseren internationale treinpaden, met name in het kader van het transEuropees netwerk voor goederenvervoer per spoor. Zij stellen hiertoe de nodige gezamenlijke procedures op.
Deze procedures vallen onder deze richtlijn.
Bij de procedure opgesteld om de toewijzing van infrastructuurcapaciteit op internationaal niveau te
coördineren, worden vertegenwoordigers betrokken van de beheerders van elke spoorweginfrastructuur
waarvan toewijzingsbeslissingen voor meer dan één infrastructuurbeheerder gevolgen hebben.
Vertegenwoordigers van infrastructuurbeheerders van buiten de Gemeenschap kunnen eveneens bij deze
procedure worden betrokken. De Commissie wordt op de hoogte gehouden en als waarnemer uitgenodigd.
2. Tijdens de vergaderingen of andere activiteiten die plaatsvinden om voor spoorwegdiensten die van meer
dan één net gebruikmaken, infrastructuurcapaciteit toe te wijzen, worden de besluiten uitsluitend door de
vertegenwoordigers van de infrastructuurbeheerders genomen.
3. De in lid 1 genoemde samenwerkende partijen dragen er zorg voor dat lidmaatschap, werkwijzen en alle
gehanteerde criteria voor beoordeling en toewijzing van infrastructuurcapaciteit openbaar worden gemaakt.
4. Infrastructuurbeheerders kunnen in het kader van de samenwerking bedoeld in lid 1, de behoeften aan
internationale treinpaden beoordelen en, indien nodig, de totstandbrenging van die trajecten voorstellen en
organiseren ter vergemakkelijking van de exploitatie van goederentreinen waarvoor een ad-hocaanvraag als
bedoeld in artikel 23 is ingediend.
Dergelijke van tevoren geregelde internationale treintrajecten worden via een van de deelnemende
infrastructuurbeheerders voor aanvragers toegankelijk gemaakt
Jaardienst
Voor de jaardienst is ondertaande wet- en regelgeving voor grensoverschrijdende capaciteit relevant:
Artikel 4, Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur (o.b.v. artikel 61 Sw)
De beheerder en gerechtigden nemen bij de capaciteitsverdeling voor de normale dienstregeling de procedure
van de artikelen 19, 20 en 21 en het tijdschema van bijlage III van richtlijn 2001/14/EG in acht.

Artikel 19, richtlijn 2001/14/EG
Aanvraag
1. Aanvragers kunnen op publiek- dan wel privaatrechtelijke basis bij de infrastructuurbeheerder een
aanvraag indienen ter verkrijging van gebruiksrechten voor spoorweginfrastructuur tegen een heffing als
bedoeld in hoofdstuk II.
2. Voor aanvragen met betrekking tot de normale dienstregeling gelden de termijnen van bijlage III.
3. Een aanvrager die partij is bij een kaderovereenkomst, dient een aanvraag in conform die overeenkomst.
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4. Aanvragers mogen bij één infrastructuurbeheerder een aanvraag indienen voor infrastructuurcapaciteit die
op meer dan één net betrekking heeft. De betrokken infrastructuurbeheerder is dan gemachtigd om namens
die aanvrager bij de andere betrokken infrastructuurbeheerders capaciteit te zoeken.
5. De infrastructuurbeheerders dragen er zorg voor dat aanvragers in het geval van infrastructuurcapaciteit
die meer dan één net betreft, een aanvraag kunnen indienen bij een eventueel door de
infrastructuurbeheerders opgerichte gezamenlijke instantie.
Artikel 20, richtlijn 2001/14/EG
Programmatie
1. De infrastructuurbeheerder tracht alle infrastructuurcapaciteitsaanvragen zoveel mogelijk te honoreren,
met inbegrip van aanvragen voor treintrajecten die meer dan één net betreffen, en zoveel mogelijk rekening te
houden met de gevolgen van alle beperkingen voor aanvragers, zoals het economische effect op hun
activiteiten.
2. De infrastructuurbeheerder kan binnen de programmatie- en coördinatieprocedure prioriteit verlenen aan
specifieke diensten, maar enkel in overeenstemming met de artikelen 22 en 24.
3. De infrastructuurbeheerder raadpleegt de belanghebbende partijen over de ontwerp-dienstregeling en
geeft hun ten minste één maand de tijd om hun mening kenbaar te maken. Tot de belanghebbende partijen
behoren behalve de partijen die infrastructuurcapaciteit hebben aangevraagd, ook andere partijen die in de
gelegenheid wensen te worden gesteld opmerkingen te maken over de invloed die de dienstregeling kan hebben
op hun mogelijkheden om spoorwegdiensten gedurende het dienstregelingstijdvak te verrichten.
4. De infrastructuurbeheerder neemt gepaste maatregelen om met de gemaakte bezwaren rekening te
houden.
Artikel 21, richtlijn 2001/14/EG
Coördinatieprocedure
1. Wanneer de infrastructuurbeheerder tijdens de in artikel 20 bedoelde programmatieprocedure op met
elkaar concurrerende aanvragen stuit, tracht hij door coördinatie voor deze aanvragen de meest geschikte
oplossing uit te werken.
2. Wanneer zich een situatie voordoet waarin coördinatie vereist is, heeft de infrastructuurbeheerder het
recht binnen redelijke grenzen een van de oorspronkelijk aangevraagde infrastructuurcapaciteit afwijkende
capaciteit voor te stellen.
3. De infrastructuurbeheerder tracht door overleg met de betrokken aanvragers eventuele conflicten op te
lossen.
4. De voor het coördinatieproces geldende beginselen worden in de netverklaring opgenomen. Deze
beginselen geven met name de moeilijkheden weer die zich voordoen bij het regelen van internationale
treintrajecten, en de mogelijke gevolgen van een wijziging voor andere infrastructuurbeheerders.
5. Indien aanvragen voor infrastructuurcapaciteit niet zonder coördinatie kunnen worden ingewilligd, tracht
de infrastructuurbeheerder voor alle aanvragen door coördinatie een oplossing te vinden.
6. Onverminderd de bestaande beroepsprocedures en het bepaalde in artikel 30 wordt voor geschillen in
verband met de toewijzing van infrastructuurcapaciteit een regeling ingesteld om dergelijke geschillen snel te
beslechten. Bij toepassing van deze regeling wordt binnen tien werkdagen een uitspraak gedaan.
Ad-hoc
Voor ad-hocaanvragen relevant:
Artikel 23, richtlijn 2001/14/EG
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Ad-hocaanvragen
1. De infrastructuurbeheerder reageert zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen vijf werkdagen op adhocaanvragen voor afzonderlijke treinpaden. De verstrekte informatie over beschikbare reservecapaciteit
wordt ter beschikking gesteld van alle aanvragers die eventueel van deze capaciteit gebruik willen maken.
2. Infrastructuurbeheerders maken indien nodig een raming van de behoefte aan reservecapaciteit die binnen
de definitieve dienstregeling beschikbaar moet zijn om snel op te verwachten ad-hocaanvragen voor
capaciteit te kunnen reageren. Dit geldt ook in geval van overbelaste infrastructuur.
Artikel 5, Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur (o.b.v. artikel 61 Sw)
1.De beheerder verstrekt gerechtigden desgevraagd informatie over de binnen de dienstregeling nog voor adhocaanvragen beschikbare capaciteit.
2.De beheerder geeft binnen vijf werkdagen na ontvangst van een ad-hoc aanvraag aan betrokken
gerechtigde aan of dit pad voor verdeling beschikbaar is.
Onderhoud
Voor onderhoud relevant:
Artikel 28, richtlijn 2001/14/EG
Infrastructuurcapaciteit voor gepland onderhoud
1. Aanvragen om infrastructuurcapaciteit met het oog op onderhoudswerkzaamheden moeten tijdens de
programmatieprocedure worden ingediend.
2. De infrastructuurbeheerder houdt terdege rekening met de gevolgen die reservering van
infrastructuurcapaciteit in verband met het geplande onderhoud van de sporen voor aanvragers heeft.

Artikel 6, Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur (o.b.v. artikel 61 Sw)
1. De benodigde capaciteit voor de beheerder, voor ten tijde van de sluitingsdatum van de
capaciteitsaanvragen voor de normale dienstregeling redelijkerwijs voorzienbaar en planbaar onderhoud en
werkzaamheden ten behoeve van de hoofdspoorweginfrastructuur aan of nabij de hoofdspoorwegen, wordt
bij de capaciteitsverdelingsprocedure voor de normale dienstregeling verdeeld.
2. De beheerder handelt tijdens de capaciteitsverdelingsprocedure voor de normale dienstregeling
transparant ten aanzien van de benodigde capaciteit, bedoeld in het eerste lid. Hieronder wordt verstaan dat
de beheerder zijn aanvraag voorziet van een onderbouwing van nut en noodzaak van de benodigde
capaciteit, in geval van een geschil over de benodigde capaciteit of indien er geen overeenstemming kan
worden bereikt tijdens de coördinatie ten aanzien van concurrerende capaciteitsaanvragen die betrekking
hebben op de benodigde capaciteit.
3. De beheerder handelt transparant ten aanzien van zijn benodigde capaciteit voor niet redelijkerwijs
voorzienbaar of niet planbaar onderhoud en werkzaamheden ten behoeve van de
hoofdspoorweginfrastructuur aan of nabij de hoofdspoorwegen. Hieronder wordt verstaan dat de beheerder
zijn aanvraag voorziet van een onderbouwing van nut en noodzaak van de benodigde capaciteit, in geval van
een geschil over de benodigde capaciteit.
Verkeersleiding en versperringen
Voor de verkeersleiding, versperringen en verstoringen relevant is:
Artikel 29 richtlijn 2001/14/EG
Bij verstoring te nemen bijzondere maatregelen
1. Bij verstoring van het treinverkeer tengevolge van een technisch defect of een ongeval moet de
infrastructuurbeheerder alle nodige stappen zetten om de normale toestand te herstellen. Daartoe stelt hij
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een noodplan op met vermelding van de diverse overheidsorganen die bij ernstige ongevallen of ernstige
verstoring van het treinverkeer op de hoogte moeten worden gebracht.
2. Ingeval van nood en indien absoluut noodzakelijk ten gevolge van een storing die de infrastructuur tijdelijk
onbruikbaar maakt, mogen de toegewezen paden zonder waarschuwing zo lang worden ingetrokken als
nodig is om het systeem te herstellen.
Indien hij zulks noodzakelijk acht, mag de infrastructuurbeheerder van de spoorwegondernemingen eisen
hem de middelen ter beschikking te stellen die hij het meest geschikt acht om de normale toestand zo snel
mogelijk te herstellen.
3. De lidstaten kunnen eisen dat spoorwegondernemingen zelf betrokken worden bij de handhaving en
controle van de inachtneming van veiligheidsnormen en andere voorschriften
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Bijlage 3
Samenvatting Verordening Goederencorridors (913/2010/EG):
De beheersraad bestaat uit vertegenwoordigers van de infrastructuurbeheerders. artikel 8(2)
Verordening 913/2010/EG
De beheersraad neemt zijn besluiten, waaronder de besluiten betreffende zijn rechtspositie, de
vaststelling van zijn organisatiestructuur, middelen en personeel, op basis van de onderlinge
overeenstemming van de betrokken infrastructuurbeheerders. artikel 8(5) Verordening 913/2010/EG.
De beheersraad stelt een adviesgroep in die bestaat uit beheerders en eigenaars van de terminals,
indien nodig met inbegrip van zee- en binnenhavens, van de goederencorridor. artikel 8(7)
Verordening 913/2010/EG.
De beheersraad stelt een extra adviesgroep in die bestaat uit spoorwegondernemingen die
belangstelling hebben om de goederencorridor te gebruiken. artikel 8(8) Verordening 913/2010/EG
De beheersraad coördineert overeenkomstig de nationale en Europese invoeringsplannen het
gebruik van interoperabele IT-toepassingen of in de toekomst mogelijk beschikbare alternatieve
oplossingen voor de behandeling van aanvragen voor internationale rijpaden en de exploitatie van
het internationale vervoer op de goederencorridor. artikel 8(9) Verordening 913/2010/EG
De beheersraad coördineert en waarborgt de publicatie op één plaats, op een passende wijze en
volgens een passend tijdschema, van zijn programma voor de uitvoering van alle werkzaamheden
aan de infrastructuur en de uitrusting ervan die de beschikbare capaciteit op de goederencorridor
zouden beperken. artikel 12 Verordening 913/2010/EG.
Aanvragers hebben het recht om aanvragen die meer dan één net bestrijken bij één beheerder in te
dienen. Artikel 19(4) richtlijn 2001/14/EG en artikel 13(1) Verordening 913/2010/EG.
Beheerders moeten zorg dragen voor een gezamenlijke instantie waar aanvragers met hun aanvraag
(die meerdere netten bestrijkt) terecht kunnen. Overweging 18 en artikel 13(1) Verordening
913/2010/EG en artikel 19(5) richtlijn 2001/14/EG.
De gezamenlijke instantie verstrekt basale informatie waaronder de beschikbare capaciteit. Artikel
13(1) Verordening 913/2010/EG.
Als er geen conflictterende aanvragen zijn, beslist de gezamenlijke instantie over de
capaciteitsaanvragen. In geval van conflict beslissen de nationale beheerders over de aanvraag.
Artikel 13(3,4) Verordening 913/2010/EG.
De gezamenlijke instantie voert haar taken transparant en non-discriminatoir uit. Zij houdt een
register bij voor de capaciteitsaanvragen. Artikel 13(5) Verordening 913/2010/EG.
De Europese wetgever vindt dat RNE een coördinerende rol heeft bij het instellen van één loket voor
capaciteitsaanvragen op goederencorridors. Overweging 18 Verordening 913/2010/EG.
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Relevante bepalingen Verordening Goederencorridors (913/2010/EG):
Artikel 2(2, sub a) Verordening 913/2010/EG:
a) "goederencorridor" : het geheel van aangewezen spoorlijnen, met inbegrip van spoorponten, op het
grondgebeid van of tussen lidstaten en, in voorkomend geval, in Europese derde landen, die twee of meer
terminals langs een hoofdtraject van de goederencorridor verbinden en, in voorkomend geval, alternatieve
trajecten en segmenten die deze met elkaar verbinden, met inbegrip van de spoorweginfrastructuur, de
uitrusting daarvan en relevante spoordiensten overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 2001/14/EG;
Artikel 8(2) Verordening 913/2010/EG:
Per goederencorridor stellen de betrokken infrastructuurbeheerders […]een beheersraad in, die
verantwoordelijk is voor het nemen van de maatregelen waarin uitdrukkelijk wordt voorzien bij
Artikel 8, leden 5, 7, 8 en 9
Artikelen 9 tot en met 12,
Artikel 13, lid 1,
Artikel 14, leden 2, 6 en 9,
Artikel 16, lid 1,
Artikel 17, lid 1,
Artikelen 18 en 19
De beheersraad bestaat uit vertegenwoordigers van de infrastructuurbeheerders.
Artikel 8(5) Verordening 913/2010/EG:
De beheersraad neemt zijn besluiten […]op basis van de onderlinge overeenstemming van de betrokken
infrastructuurbeheerders.
Artikel 8(7) Verordening 913/2010/EG:
De beheersraad stelt een adviesgroep in die bestaat uit beheerders en eigenaars van de terminals, indien
nodig met inbegrip van zee- en binnenhavens, van de goederencorridor. Die adviesgroep kan advies
uitbrengen over elk voorstel van de beheersraad dat rechtstreekse gevolgen heeft voor de investeringen in en
het beheer van de terminals. Zij kan ook op eigen initiatief adviezen verstrekken. De beheersraad neemt elk
advies in aanmerking. Als de beheersraad en de adviesgroep van mening verschillen, kan laatstgenoemde
zich wenden tot de raad van bestuur. De raad van bestuur treedt op als bemiddelaar en deelt de betrokkenen
tijdig zijn standpunt mee. Het definitieve besluit wordt echter door de beheersraad genomen.
Artikel 8(8) Verordening 913/2010/EG:
De beheersraad stelt een extra adviesgroep in die bestaat uit spoorwegondernemingen die belangstelling
hebben om de goederencorridor te gebruiken. Deze adviesgroep kan advies uitbrengen over elk voorstel van
de beheersraad dat gevolgen heeft voor deze ondernemingen. De adviesgroep kan ook op eigen initiatief
adviezen verstrekken. De beheersraad neemt elk advies in overweging.
Artikel 8(9) Verordening 913/2010/EG:
De beheersraad coördineert overeenkomstig de nationale en Europese invoeringsplannen het gebruik van
interoperabele IT-toepassingen of in de toekomst mogelijk beschikbare alternatieve oplossingen voor de
behandeling van aanvragen voor internationale rijpaden en de exploitatie van het internationale vervoer op
de goederencorridor.
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Artikel 9 Verordening 913/2010/EG:
Maatregelen voor de uitvoering van het plan voor de goederencorridor
1. De beheersraad stelt uiterlijk zes maanden vóór het operationeel maken van de goederencorridor
een uitvoeringsplan op, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de raad van bestuur. Dit plan
omvat:
a) een beschrijving van de kenmerken van de goederencorridor, met inbegrip van de knelpunten,
alsook het programma van de maatregelen die noodzakelijk zijn voor de totstandbrenging van de
goederencorridor;
b) de essentiële elementen van de in lid 3 bedoelde studie;
c) de doelstellingen voor de goederencorridors, in het bijzonder wat betreft de prestaties van de
goederencorridor uitgedrukt in de kwaliteit van de dienstverlening en de capaciteit van de
goederencorridor overeenkomstig de bepalingen van artikel 19;
d) het in artikel 11 bedoelde investeringsplan;
e) de maatregelen tot uitvoering van de artikelen 12 tot en met 19.
2. De beheersraad toetst periodiek het uitvoeringsplan, met inachtneming van de voortgang van de
uitvoering van het plan, de markt voor goederenvervoer per spoor op de goederencorridor en de
prestaties, gemeten naar de in lid 1, onder c), bedoelde doelstellingen.
3. De beheersraad verricht een vervoersmarktstudie betreffende de geconstateerde en verwachte
veranderingen in de verschillende soorten verkeer op de goederencorridor ten gevolge van de
totstandbrenging van de goederencorridor, met betrekking tot zowel het goederenvervoer als het
personenvervoer, en actualiseert deze studie periodiek. In deze studie worden, indien nodig, ook de
sociaaleconomische kosten en baten van de totstandbrenging van de goederencorridor bekeken.
4. Het uitvoeringsplan houdt rekening met de ontwikkeling van terminals om te voldoen aan de
behoeften van het goederenverkeer per spoor dat op de goederencorridor rijdt, met name als
intermodale knooppunten op de goederencorridors.
5. De beheersraad neemt, waar nodig, maatregelen om met regionale en/of plaatselijke
administraties samen te werken op het gebied van het uitvoeringsplan.
Artikel 10 Verordening 913/2010/EG:
Raadpleging van de aanvragers van capaciteit
Met het oog op een juiste deelname van de aanvragers die waarschijnlijk van de corridor gebruik
gaan maken, stelt de beheersraad raadplegingsregels op. De beheersraad zorgt er in het bijzonder
voor dat de aanvragers worden geraadpleegd voordat het in artikel 9 bedoelde uitvoeringsplan aan
de raad van bestuur wordt voorgelegd.
Aartikel 11 Verordening 913/2010/EG:
Planning van de investeringen
1. De beheersraad stelt een investeringsplan op, dat periodiek wordt getoetst; het omvat de details
van de indicatieve investeringen in infrastructuur voor de goederencorridor op middellange en lange
termijn en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur. Dit plan omvat:
a) een lijst van geplande projecten voor de uitbreiding, vernieuwing of herschikking van de
spoorweginfrastructuur en de uitrusting daarvan langs de goederencorridor en van de
desbetreffende financieringsbehoeften en financieringsbronnen;
b) een invoeringsplan ten aanzien van interoperabele systemen langs de goederencorridor dat
voldoet aan de essentiële eisen en technische specificaties voor interoperabiliteit die zoals bepaald
in Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 betreffende de
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interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap [9] van toepassing is op het net. Dit
invoeringsplan berust op een kosten-batenanalyse van het gebruik van interoperabele systemen;
c) een plan voor het capaciteitsbeheer van goederentreinen die op de goederencorridor kunnen
rijden, dat ook de verwijdering van de vastgestelde knelpunten omvat. Dit plan kan berusten op een
verbetering van het snelheidsbeheer en op een toename van de lengte, het laadprofiel, en de
vervoerde lading of de asbelasting die zijn toegestaan voor treinen die op de goederencorridor
rijden; en
d) in voorkomend geval vermelding van de geplande bijdrage van de Unie uit hoofde van uniale
financieringsprogramma’s.
2. De toepassing van deze verordening laat de bevoegdheid van de lidstaten met betrekking tot de
planning van en financiering voor spoorweginfrastructuur onverlet.
Artikel 12 Verordening 913/2010/EG:
Coördinatie van de werkzaamheden
De beheersraad coördineert en waarborgt de publicatie op één plaats, op een passende wijze en
volgens een passend tijdschema, van zijn programma voor de uitvoering van alle werkzaamheden
aan de infrastructuur en de uitrusting ervan die de beschikbare capaciteit op de goederencorridor
zouden beperken.
Artikel 13 Verordening 913/2010/EG:
Enig loket voor het aanvragen van infrastructuurcapaciteit
1. Door de beheersraad van een goederencorridor wordt een gemeenschappelijke instantie (hierna
"enig loket" genoemd) aangewezen of ingesteld die aanvragers de mogelijkheid biedt op één enkele
plaats en in één enkele handeling aanvragen in te dienen en behandeld te zien in verband met
infrastructuurcapaciteit voor goederentreinen die ten minste één grens overschrijden langs de
goederencorridor.)
2. Het enig loket verstrekt als coördinatie-instrument ook de basisinformatie betreffende de
toewijzing van infrastructuurcapaciteit, waaronder de in artikel 18 bedoelde informatie. Het toont de
infrastructuurcapaciteit die op het moment van de aanvraag beschikbaar is, alsook de kenmerken
ervan volgens vooraf vastgestelde parameters, zoals snelheid, lengte, laadprofiel of asbelasting die
zijn toegestaan voor treinen die op de goederencorridor rijden.
3. Het enig loket neemt een besluit betreffende de aanvragen voor van tevoren geregelde treinpaden
als bedoeld in artikel 14, lid 3, en voor de reservecapaciteit als bedoeld in artikel 14, lid 5. Het wijst de
capaciteit toe overeenkomstig de regels betreffende capaciteitstoewijzing als bedoeld in Richtlijn
2001/14/EG. Het stelt de bevoegde infrastructuurbeheerders onverwijld in kennis van deze
aanvragen en het desbetreffende besluit.
4. Indien een aanvraag van infrastructuurcapaciteit niet overeenkomstig lid 3 kan worden ingewilligd,
stuurt het enig loket de aanvraag van infrastructuurcapaciteit onverwijld door naar de bevoegde
infrastructuurbeheerders en, in voorkomend geval, de toewijzende instanties als bedoeld in artikel
14, lid 2, van Richtlijn 2001/14/EG, die over de aanvraag een beslissing nemen overeenkomstig
artikel 13 en hoofdstuk III van die richtlijn, en die dit besluit voor verdere afhandeling aan het enig
loket meedelen.
5. De activiteiten van het enig loket worden op transparante en niet-discriminerende wijze
uitgeoefend. Hiertoe wordt een register bijgehouden, dat vrij toegankelijk wordt gesteld voor alle
belanghebbende partijen. Het bevat de data van de aanvragen, de naam van de aanvragers, details
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over de verstrekte documenten en over incidenten die zich hebben voorgedaan. Deze activiteiten
staan onder controle van de toezichthoudende instanties overeenkomstig artikel 20.
Overweging(18)
Om het aanvragen van infrastructuurcapaciteit voor internationale goederenvervoersdiensten per spoor
gemakkelijker te maken, moet voor elke goederencorridor één loket worden aangewezen of ingesteld. Daarbij
moet worden uitgegaan van bestaande initiatieven, met name die van RNE, een organisatie die fungeert als
coördinatie-instrument voor de infrastructuurbeheerders en die een aantal diensten levert aan
ondernemingen van internationaal goederenvervoer.
Artikel 14 Verordening 913/2010/EG:
Aan goederentreinen toe te wijzen capaciteit
1. De raad van bestuur stelt het kader vast voor de toewijzing van infrastructuurcapaciteit op de
goederencorridor overeenkomstig artikel 14, lid 1, van Richtlijn 2001/14/EG.
2. De beheersraad beoordeelt de behoefte aan toe te wijzen capaciteit voor goederentreinen die op
de goederencorridor rijden aan de hand van de in artikel 9, lid 3, van deze verordening bedoelde
vervoersmarktstudie, de verzoeken om verwerking van aanvragen van infrastructuurcapaciteit met
betrekking tot voormalige en vigerende dienstregelingen, en de kaderovereenkomsten.
3. Uitgaande van de in lid 2 van dit artikel bedoelde beoordeling werken de infrastructuurbeheerders
van de goederencorridor samen volgens de in artikel 15 van Richtlijn 2001/14/EG bedoelde
procedure samen bij het bepalen en organiseren van tevoren geregelde internationale treinpaden
voor goederentreinen, onder erkenning van de capaciteitsbehoefte van andere soorten vervoer, met
inbegrip van personenvervoer. Zij bevorderen reistijden, frequenties, vertrek- en aankomsttijden en
routering die voor goederenvervoerdiensten geschikt zijn, teneinde het vervoer van goederen met
goederentreinen die op de goederencorridor rijden te doen toenemen. De publicatie van deze
tevoren geregelde treinpaden geschiedt uiterlijk drie maanden vóór de uiterste datum voor het
indienen van capaciteitsaanvragen als bedoeld in bijlage III van Richtlijn 2001/14/EG. De
infrastructuurbeheerders van verscheidene goederencorridors kunnen in voorkomend geval van
tevoren geregelde internationale treinpaden die capaciteit bieden op de betrokken
goederencorridors, coördineren.
4. Deze tevoren geregelde treinpaden worden eerst toegewezen aan goederentreinen die ten minste
één grens overschrijden.
5. De infrastructuurbeheerders werken samen bij het bepalen van de reservecapaciteit voor
internationale goederentreinen die op de goederencorridor rijden, indien de marktbehoefte en de in
lid 2 van dit artikel bedoelde beoordeling dat rechtvaardigen; zij erkennen daarbij de
capaciteitsbehoefte van andere soorten vervoer, met inbegrip van personenvervoer, en houden deze
reservecapaciteit binnen hun definitieve dienstregelingen beschikbaar om snel en adequaat te
kunnen reageren op de in artikel 23 van Richtlijn 2001/14/EG bedoelde ad-hocaanvragen voor
capaciteit. Deze capaciteit wordt in reserve gehouden tot de tijdlimiet vóór de geplande tijd ervan,
als besloten door de beheersraad. Deze tijdlimiet mag niet langer zijn dan 60 dagen.
6. De beheersraad streeft naar coördinatie van de voorrangsregels met betrekking tot de toewijzing
van de capaciteit op de goederencorridor.
7. De infrastructuurbeheerders kunnen in hun gebruiksvoorwaarden een vergoeding opnemen voor
toegewezen maar uiteindelijk toch niet gebruikte treinpaden. De hoogte van deze vergoeding is
adequaat, ontradend en doeltreffend.
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8. Behalve in geval van overmacht, met inbegrip van dringende en onvoorziene werkzaamheden die
essentieel zijn voor de veiligheid, kan een krachtens dit artikel aan een goederenvervoersactiviteit
toegewezen treinpad niet, minder dan twee maanden voor de geplande tijd, in de dienstregeling
worden ingetrokken zonder instemming van de betrokken aanvrager. In een dergelijk geval tracht de
betrokken infrastructuurbeheerder de aanvrager een treinpad van vergelijkbare kwaliteit en
betrouwbaarheid aan te bieden, dat de aanvrager kan aanvaarden of weigeren. Deze bepaling doet
geen afbreuk aan enig recht van de aanvrager uit hoofde van een overeenkomst als bedoeld in artikel
19, lid 1, van Richtlijn 2001/14/EG. De aanvrager kan de zaak hoe dan ook aanhangig maken bij de in
artikel 20 van deze verordening bedoelde toezichthoudende instantie.
9. De beheersraad van de goederencorridor en de in artikel 8, lid 7, bedoelde adviesgroep voeren
procedures in om de toewijzing van capaciteit met betrekking tot zowel de in artikel 13, lid 1,
bedoelde aanvragen als de door de betrokken infrastructuurbeheerders ontvangen aanvragen zo
goed mogelijk tussen de infrastructuurbeheerders te coördineren. Hierbij wordt ook de toegang tot
terminals in aanmerking genomen.
10. De verwijzingen in de leden 4 en 9 van dit artikel naar infrastructuurbeheerders slaan in
voorkomend geval ook op de toewijzende instanties als bedoeld in artikel 14, lid 2, van Richtlijn
2001/14/EG.
Artikel 15 Verordening 913/2010/EG
Gemachtigde aanvragers
In afwijking van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 2001/14/EG kunnen andere aanvragers dan
spoorwegondernemingen of hun internationale samenwerkingsverbanden, zoals bevrachters, expediteurs en
spoorwegondernemingen voor gecombineerd vervoer, tevoren geregelde internationale treinpaden als
bedoeld in artikel 14, lid 3, aanvragen, alsook reservecapaciteit als bedoeld in artikel 14, lid 5. Om een
dergelijk treinpad voor goederenvervoer op de goederencorridor te gebruiken, wijzen deze aanvragers een
spoorwegonderneming aan voor het sluiten van een overeenkomst met de infrastructuurbeheerder
overeenkomstig artikel 10, lid 5, van Richtlijn 91/440/EEG.
Artikel 16 Verordening 913/2010/EG:
Beheer van het verkeer
1. De beheersraad van de goederencorridor voert procedures in voor de coördinatie van het beheer van het
verkeer langs de goederencorridor. De beheersraden van verbonden goederencorridors voeren procedures in
voor de coördinatie van het verkeer langs dergelijke goederencorridors.
2. De infrastructuurbeheerders van de goederencorridor en de in artikel 8, lid 7, bedoelde adviesgroep voeren
procedures in om de exploitatie van de spoorweginfrastructuur en de terminals zo goed mogelijk te
coördineren.
Artikel 17 Verordening 913/2010/EG:
Beheer van het verkeer bij verstoring
1. De beheersraad stelt gemeenschappelijke streefdoelen vast voor punctualiteit en/of gemeenschappelijke
richtsnoeren voor het beheer van het verkeer bij verstoring van het treinverkeer op de goederencorridor.
2. Iedere betrokken infrastructuurbeheerder stelt, conform de in lid 1 van dit artikel bedoelde
gemeenschappelijke streefdoelen en/of richtsnoeren, voorrangsregels op voor het beheer van de
verschillende soorten verkeer op de gedeelten van de goederencorridors die onder zijn bevoegdheid vallen.
De voorrangsregels worden gepubliceerd in de in artikel 3 van Richtlijn 2001/14/EG bedoelde netverklaring.
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3. In de beginselen voor de vaststelling van de voorrangsregels wordt ten minste bepaald dat het in artikel 14,
leden 3 en 4, bedoelde treinpad dat is toegewezen aan een goederentrein die de geplande tijd in de
dienstregeling aanhoudt, zo veel als mogelijk is, ongewijzigd blijft. De beginselen voor de vaststelling van de
voorrangsregels beogen de tijd die nodig is om de normale toestand op het gehele net te herstellen, rekening
houdend met de behoeften van alle soorten vervoer, tot een minimum te beperken. Daartoe kunnen de
infrastructuurbeheerders het beheer tussen de verschillende soorten vervoer langs verscheidene
goederencorridors coördineren.
Artikel 18 Verordening 913/2010/EG:
Informatie over de voorwaarden voor het gebruik van de goederencorridor
De beheersraad stelt een document op dat hij regelmatig actualiseert en publiceert, en dat de volgende
informatie bevat:
a) alle informatie in de overeenkomstig de procedure van artikel 3 van Richtlijn 2001/14/EG voor de nationale
netten opgestelde netverklaring met betrekking tot de goederencorridor;
b) de lijst en de kenmerken van de terminals, in het bijzonder de informatie betreffende de voorwaarden en
methoden voor de toegang tot de terminals;
c) de informatie betreffende de in de artikelen 13 tot en met 17 van deze verordening bedoelde procedures;
en
d) het uitvoeringsplan.
Artikel 19 Verordening 913/2010/EG:
Kwaliteit van de dienstverlening op de goederencorridor
1. De beheersraad van de goederencorridor bevordert de verenigbaarheid van de in artikel 11 van Richtlijn
2001/14/EG bedoelde prestatieregelingen langs de goederencorridor.
2. De beheersraad bewaakt de prestaties van de goederenvervoerdiensten op de goederencorridor en
publiceert de resultaten van deze bewaking jaarlijks.
3. De beheersraad organiseert een onderzoek naar de tevredenheid van de gebruikers van de
goederencorridor en publiceert het resultaat daarvan jaarlijks.
Artikel 20 Verordening 913/2010/EG:
Toezichthoudende instanties
1. De in artikel 30 van Richtlijn 2001/14/EG bedoelde toezichthoudende instanties werken samen bij het
toezicht op de mededinging op de corridor voor het goederenvervoer per spoor. Zij waarborgen in het
bijzonder een niet-discriminerende toegang tot de corridor en fungeren als de in artikel 30, lid 2, van die
richtlijn voorziene beroepsinstantie. Zij wisselen noodzakelijke informatie uit die is verkregen van
infrastructuurbeheerders en andere betrokken partijen.
2. Om vrije en eerlijke concurrentie op de goederencorridors te bevorderen, streven de lidstaten naar een
vergelijkbaar regelgevingsniveau. De toezichthoudende instanties moeten voor de marktdeelnemers
gemakkelijk toegankelijk zijn en zij moeten hun besluiten onafhankelijk en effectief kunnen nemen.
3. Bij een aan de toezichthoudende instantie gerichte klacht van een aanvrager betreffende internationale
goederenvervoersdiensten per spoor of in het kader van een door een toezichthoudende instantie op eigen
initiatief ingesteld onderzoek, raadpleegt deze toezichthoudende instantie de toezichthoudende instanties
van alle andere lidstaten op het grondgebied waarvan het betreffende internationale treinpad voor het
goederenvervoer per spoor loopt en vraagt zij deze om alle noodzakelijke informatie alvorens een beslissing
te nemen.
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4. De krachtens lid 3 geraadpleegde toezichthoudende instanties verstrekken alle informatie die zij zelf
krachtens hun nationale wetgeving mogen vragen, aan de betrokken toezichthoudende instantie. Deze
informatie mag alleen worden gebruikt voor de behandeling van de klacht of het onderzoek als bedoeld in
lid 3.
5. De toezichthoudende instantie waarbij de klacht is ingediend of die het op eigen initiatief ingestelde
onderzoek heeft geïnitieerd, zendt de relevante informatie aan de verantwoordelijke toezichthoudende
instantie, opdat deze kan optreden tegen de betrokken partijen.
6. Eventuele betrokken vertegenwoordigers van infrastructuurbeheerders als bedoeld in artikel 15, lid 1, van
Richtlijn 2001/14/EG zorgen ervoor dat alle voor de in lid 3 van dit artikel bedoelde behandeling van de klacht
of het onderzoek noodzakelijke informatie waarom wordt verzocht door de toezichthoudende instantie van
de lidstaat waar de betrokken vertegenwoordiger gevestigd is, onverwijld wordt verstrekt. Laatstgenoemde
toezichthoudende instantie heeft het recht dergelijke informatie met betrekking tot het betrokken
internationale treinpad aan de in lid 3 van dit artikel bedoelde toezichthoudende instanties door te geven.
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