
 

I. 

1. 	N.V. Nederlandse Spoorwegen en haar bedrijfsonderdelen, waaronder in het bijzonder NS 
Reizigers B.V., NS Stations B.V. en NedTrain B.V. (hierna gezamenlijk: hebben 
kennisgenomen van het "conceptbesluit beantwoordingstermijn voor verzoeken  om 

toegang tot, en levering van diensten in een dienstvoorziening" (hierna: "Conceptbesluit") 
dat Autoriteit Consument en Markt (hierna: ter consultatie heet voorgelegd. NS 

maakt graag gebruik van de gelegenheid om haar zienswijze op het Conceptbesluit kenbaar 
te maken. 

2. 	NS wenst allereerst op te merken dat zij zich kan vinden in een nadere invulling van de 

termijnen waarbinnen de exploitant van een dienstvoorziening moet antwoorden op een 
verzoek van een spoorwegonderneming om toegang tot, en levering van diensten in een 
dienstvoorziening, waarin het Conceptbesluit beoogt te voorzien. Dit schept duidelijkheid 

voor alle betrokken partijen, en komt de transparantie ten aanzien van (de voorwaarden 
voor toegang tot) het dienstenaanbod van NS ten goede. 

3. 	NS ziet echter wel enige ruimte voor nadere verduidelijking van het Conceptbesluit, en 

enkele aandachtspunten bij de toepassing daarvan, die zij hierna nader zal toelichten. 

II. 4 

4. 	Uit artikel 15, eerste lid, van het Besluit implementatie richtlijn 2012/34/EU tot instelling 

van één Europese spoorwegruimte ("Implementatiebesluit") en artikel 13, vierde lid, van 
de Richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese spoorwegruimte ("Richtlijn") volgt 
dat de redelijke termijn geldt voor de beantwoording van verzoeken om toegang tot, en 
levering van diensten in dienstvoorzieningen (zie ook de nota van toelichting bij 
het Conceptbesluit). 1 

5. 	Blijkens artikel 2 en artikel 3, lid 4 Conceptbesluit ziet het Conceptbesluit op een door de 
exploitant van een dienstvoorziening af te geven "onherroepelijk en voldoende 
gespeciiceerd aanbod". In de NvT legt ACM uit dat het van essentieel belang is dat het 

antwoord van een exploitant op een toegangsverzoek "voldoende gespecificeerd en 
"onherroepelijk" is omdat voorkomen moet worden dat een exploitant terug kan komen op 
zijn aanbod. 

6. 	Hoewel NS er begrip voor heet dat ACM wil voorkomen dat exploitanten van 
dienstvoorzieningen op hun aanbod terug zouden komen, valt dit volgens NS buiten het 

bereik van de bevoegdheid van artikel 70, derde lid, juncto artikel 13, lid 4 Richtlijn. De 
door ACM beoogde situatie wordt  volgens NS exclusief en voldoende gedekt  door  de 
materiële bepalingen van de Spoorwegwet en de Mededingingswet. 

7. 	NS dringt er dan ook op aan om de terminologie van artikel 2 Conceptbesluit in lijn te 

brengen met die van het Implementatiebesluit en de Richtlijn, en om de buiten het bestek 
van artikel 70, derde lid, juncto artikel 13, lid 4 Richtlijn  liggende bepalingen uit het 
Conceptbesluit te verwijderen. Concreet zou dit inhouden dat artikel 2 zou komen te 

1 
NvT, eerste adeling,  onder 1. 

NvT, eerste adeling, onder 3 en 4. 



luiden: 
om Artikel 3, lid 4 

Conceptbesluit zou in het licht van het voorgaande in het geheel komen te vervallen. 

8. 	Aan deze zienswijze liggen niet alleen principiële redenen ten grondslag. Recente 

ervaringen met de toepassing van artikel 68c Sw laten zien, dat er een aanzienlijke tijd kan 
liggen tussen het moment waarop NS op een toegangsverzoek reageert, en de 
daadwerkelijke aname van diensten (soms zelfs enkele jaren). In dergelijk gevallen is het 

juist ook in het belang van de spoorwegonderneming die om toegang heet verzocht, dat er 
enige mate van lexibiliteit bestaat om op een later moment nadere (detail)aspraken te 

maken met de exploitant. 

9. 	Naar zijn aard geldt het Conceptbesluit enkel  voor dienstvoorzieningen als bedoeld  in 

artikel 15, lid 1, Implementatiebesluit. Toegangsverzoeken met betrekking tot diensten 
waarvoor (levensvatbare) alternatieven  bestaan, die een nadere investering vergen, of 

anderszins aanpassing vergen van het door de NS-bedrijsonderdelen in hun 
dienstencatalogi gepubliceerde aanbod (al dan niet in het kader van aanvragen ex artikel 
68c Sw), worden niet door het Conceptbesluit omvat. 

10. Om elke onduidelijkheid op dit punt te voorkomen zou NS het zeer op prijs stellen, als ACM 

dit expliciet in het Conceptbesluit zou kunnen opnemen, dan wel de NvT op dit punt aan 

zou kunnen vullen. Recente ervaringen met de in het voorgaande randnummer beschreven 
"aanvullende dienstverlening" laten namelijk zien, dat een constructieve samenwerking 
met spoorwegondernemingen gebaat is bij veelvuldig overleg, aan beide kanten vaak 

nadere interne besluitvorming vereist, en regelmatig op ofertes van derde partijen dient 
te wachten. De tijdslijnen zoals voorzien in artikel 3 zouden constructieve samenwerking 

bij dergelijke aanvullende dienstverlening volgens NS alleen maar in de weg staan. 

11. Met inachtneming van het voorgaande en de nadere toelichting onder punt IV hierna kan 
NS zich vinden in de door ACM opgenomen termijnen in artikel 3 Conceptbesluit. NS acht 

deze termijnen voor het door de NS-bedrijfsonderdelen in hun dienstencatalogi 
gepubliceerde aanbod realistisch en in de praktijk haalbaar. 

12. De 	termijnen zoals voorzien in artikel 3 Conceptbesluit gelden voor "voldoende 

gespeciiceerde" toegangsverzoeken  van spoorwegondernemingen. NS gaat er vanuit dat 
het ter beoordeling van de exploitant staat of een toegangsverzoek voldoende 
gespeciiceerd is; alleen deze dient per slot van rekening op grond van de verstrekte 

inormatie tot een aanbod te kunnen komen. NS zou het zeer op prijs stellen als ACM dit, 
bijvoorbeeld in de NvT, zou kunnen verduidelijken. 

13. Uit de tekst van artikel 3, eerste lid, Conceptbesluit volgt verder niet (zonder meer) dat dit 
artikellid meermaals kan worden ingeroepen door een exploitant. NS gaat er vanuit dat dit 
het geval is. Een verzoeker kan immers ook na een eerste verzoek tot aanvulling van het 
toegangsverzoek door de exploitant, onvoldoende informatie hebben aangeleverd. In deze 

situatie zou de exploitant de mogelijkheid moeten hebben om het ontoereikende 
toegangsverzoek nogmaals te laten aanvullen door de verzoeker. 



14. Hetzelfde heeft volgens NS te gelden als er nieuwe vragen opkomen, of onduidelijkheden 

ontstaan naar aanleiding van de verstrekte aanvullende informatie. NS zou het zeer op prijs 

stellen als ACM deze mogelijkheid expliciet in het Conceptbesluit op zou kunnen nemen, 

of de NvT op dit punt zou kunnen verduidelijken. 

15. In het verlengde hiervan zou NS er tevens voorstander van zijn dat in het Conceptbesluit 

wordt opgenomen dat een exploitant de mogelijkheid heeft om een verzoek afte wijzen als 

een spoorwegonderneming niet, of niet binnen een redelijke termijn, aanvullende 

informatie verstrekt. NS wil hiermee voorkomen dat een onvolledig toegangsverzoek 

"boven de markt blijft zweven". Op dit moment lijkt het Conceptbesluit niet de 

mogelijkheid te bieden aan een exploitant om een toegangsverzoek op deze grond af te 

wijzen. 

16. Voorts zou NS er voorstander van zijn om in het Conceptbesluit expliciet de mogelijkheid 

te creëren dat de exploitant en de spoorwegonderneming gezamenlijk overeenkomen dat 

de termijn wordt verlengd. Het Conceptbesluit lijkt daar op het eerste gezicht geen ruimte 

voor te bieden, terwijl daar in de praktijk juist ook van de zijde van 

spoorwegondernemingen behoefte aan kan bestaan. Zo geven spoorwegondernemingen er 

regelmatig de voorkeur aan één gecombineerd aanbod te ontvangen voor zowel diensten 

binnen, als diensten buiten het bereik van het Implementatiebesluit. 

1 7. Voor de goede orde: een dergelijke aanvulling van het Conceptbesluit zou uiteraard onverlet 

laten dat een spoorwegonderneming binnen de in artikel 3 Conceptbesluit genoemde 

termijnen een aanbod kan ontvangen voor de individuele dienst die binnen het bereik van 

het Implementatiebesluit valt. 

18. NS begrijpt verder uit de NvT dat de termijnen genoemd in artikel 3, tweede en derde lid, 

Conceptbesluit pas gaan lopen nadat de exploitant heeft geconstateerd dat het 

toegangsverzoek voldoende is gespecificeerd. De huidige tekst van artikel 3, leden 2 en 3 

Conceptbesluit zou volgens NS op dit punt tot verwarring kunnen leiden. NS suggereert dan 

ook de volgende aanpassing3 
: "De exploitant van een dienstvoorziening als bedoeld in biJ1age II, punt 

2, onder a, b, c, d, f, g en i, van richtlijn 2012/34/EU beantwoordt een voldoende gespecificeerd 

toegangsverzoek in de zin van artikel 2 binnen 20 werkdagen na ommekomst van de in lid 1 genoemde 

termijn". 

19. In de NvT geeft ACM voorts aan dat de exploitant voorwaarden kan verbinden aan het 

aanbod. 4 NS verzoekt ACM deze bevoegdheid op te nemen in de artikelen van het 

Conceptbesluit. NS meent dat hiermee een duidelijke bevoegdheidsgrondslag gecreëerd 

wordt voor het verbinden van voorwaarden. NS gaat er in dat verband vanuit dat als 

voorwaarde ook mag worden opgenomen dat mogelijke tussentijdse veranderingen (in de 

periode tussen aanbod en uitvoering) kunnen worden meegenomen in de bepaling van het 

aanbod. 

20. Tot slot vraagt NS zich voor wat betreft de in artikel 3 genoemde termijnen af, welke 

redenen er voor ACM aan ten grondslag hebben gelegen om in artikel 3, eerste en tweede 

lid, onderdeel h van bijlage II, punt 2 van de Richtlijn niet binnen het bereik van het 

Conceptbesluit te brengen. 

3 
Dit tekstvoorstel is op basis van artikel 3, lid 2. Hetzelfde geldt voor het, met uitzondering van de termijn en 

de onderdelen van bijlage II, gelijkluidende lid 3. 
4 

NvT, eerste afdeling, onder 6. 



V. Kwalificatie Conceptbesluit 

21. NS meent dat er goede gronden zijn om aan te nemen dat het Conceptbesluit in de huidige 

vorm kwalificeert als een concretiserend besluit van algemene strekking, waartegen 

bestuursrechtelijke rechtsmiddelen openstaan. Het Conceptbesluit betreft immers een 

concretisering van bestaande regels, bijvoorbeeld voor zover het Conceptbesluit nadere 

invulling geeft aan het begrip toegangsverzoek, en het een verplichting bevat voor 

exploitanten tot het doen van een "onherroepelijk aanbod". NS zou het op prijs stellen als 

ACM bij de publicatie van het definitieve besluit haar standpunt over de bestuursrechtelijke 

status daarvan kenbaar zou kunnen maken. 

Utrecht, 6 februari 2017 




