Formulier ‘Aanvraag onderzoek voorgenomen Internationale passagiersvervoerdienst’
1

Gegevens betreffende de Aanvrager (vereist bij Aanvraag)

Vermeld:
1.1 naam en – indien anders – handelsnaam en rechtsvorm;
1.2 adres, telefoonnummer en het elektronisch postadres;
1.3 naam van de contactpersoon en het adres, het telefoonnummer en het elektronisch
postadres waarop deze bereikbaar is.
2

Gegevens betreffende de toetsingsaanvraag (vereist bij Aanvraag)

Vermeld of de aanvraag:
2.1 het vaststellen van vervoer van passagiers tussen stations in verschillende lidstaten als
Hoofddoel van de voorgenomen internationale passagiersvervoerdienst beoogt;
2.2 het vaststellen van het in gedrang brengen van het Economisch evenwicht door de
voorgenomen internationale passagiersvervoerdienst beoogt.
3

Gegevens over de betrokken ondernemingen (vereist bij Aanvraag)
3.1 Vermeld de naam en een beschrijving van de Concessie(-s) waarvan het Economisch
evenwicht mogelijk in gedrang is.

4

Onderbouwing aanvraag (vereist bij Aanvraag)

Verstrek een schriftelijke toelichting:
4.1 van het belang dat de Aanvrager heeft bij een besluit over het Hoofddoel en/of het
Economische evenwicht;
4.2 waarom de internationale passagiersvervoerdienst een ander hoofddoel heeft dan het
vervoeren van passagiers tussen stations in twee verschillende lidstaten en/of waarom
de internationale passagiersvervoerdienst tot verstoring van het Economisch evenwicht
van de Concessie leidt, gebaseerd op de feiten in de Mededeling.
5

Mee te zenden documenten (vereist bij Aanvraag)
5.1 Verstrek gegevens en bescheiden waarmee u uw toelichting onder vraag 4 onderbouwt.

6

Gegevens in verband met het Economisch evenwicht (optioneel bij Aanvraag)

Verstrek voor de eerste drie -en zo mogelijk vijf- jaar van de nieuwe exploitatie:

6.1 Een berekening van de betrokken Concessiehouder van het effect van het voorgenomen
Internationale passagiersvervoer op de Concessie, voor wat betreft het aantal reizigers
en de hieraan gerelateerde reizigerskilometers en omzet.
6.2 Een specificatie van enerzijds het aantal nieuwe reizigers voor de Concessiehouder en
de hieraan gerelateerde omzet als gevolg van het voorgenomen
Internationalepassagiersvervoer en anderzijds het aantal reizigers dat wegvalt als gevolg
van dit voorgenomen Internationale passagiersvervoer en de hieraan gerelateerde
omzet.
6.3 Elasticiteiten (generiek en kruislings) die het effect weergeven van de hieronder
genoemde aspecten op het aantal reizigers en de hieraan gerelateerde omzet. De
volgende aspecten zijn relevant:
6.3.1 Dienstregeling
6.3.2 Prijs
6.3.3 Rollend materieel
6.3.4 Eventuele andere relevante elasticiteiten
De hierboven genoemde gegevens dient u volledig en juist te onderbouwen middels het
aanleveren van een toelichting op :
a. de formulering van de vraagstelling van het onderzoek dat, ten behoeve van het
verkrijgen van de gegevens als bedoeld onder punt 6 van dit formulier, door of
namens de betrokken Concessiehouder is uitgevoerd;
b. de aansluiting van de verkregen data op de vraagstelling;
c.

de relevantie, betrouwbaarheid en kwaliteit van de verkregen data;

d. de ruwe data;
e. de keuze van de empirische methodologie;
f.

de rapportage en interpretatie van de resultaten;

g. de robuustheid van de resultaten.

Plaats en datum:
Handtekening:

