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Geachte leden van de Staten en gemeenteraden, 

Graag wijs ik op de voortgangsrapportage ERTMS die op 30 september
2020 naar de Kamer gestuurd
werd: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/kamerstukken/2020/09/30/dertiende-
voortgangsrapportage-ertms-tevens-geactualiseerde-basisrapportage

Mede door de houding van de Nederlandse Spoorwegen wordt ERTMS
ver uitgesteld op de spoorlijnen Groningen/ Leeuwarden - Zwolle.
Terwijl dit wel een nationale hoofdverbinding is. Met ERTMS worden ze
ook beter inzetbaar voor internationale verbindingen. 

Hoe zit het met bijvoorbeeld implementatie op de noordelijke
spoorlijnen? 

Met vriendelijke groet, 

Frank Menger
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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 


De voorzitter van de Tweede Kamer 


der Staten-Generaal 


Binnenhof 4 


2513 AA  DEN HAAG 


  


Datum 30 september 2020 


Betreft Dertiende voortgangsrapportage ERTMS, tevens 


geactualiseerde basisrapportage 


  


 


 


Geachte voorzitter, 


Hierbij bied ik u de dertiende voortgangsrapportage aan van het Programma 


European Rail Traffic Management System (ERTMS) die gaat over de 


verslagperiode 1 januari 2020 - 30 juni 2020. Deze rapportage is tevens de 


geactualiseerde basisrapportage, waarin de referentiewaarden worden herijkt 


overeenkomstig de programmabeslissing ERTMS. Ik hecht aan de 


grootprojectstatus van het Programma ERTMS en vind de dialoog met uw Kamer 


over de voortgang van het Programma belangrijk. Ik heb mij daarom ingezet om 


in deze basisrapportage nauwgezet en herkenbaar over de door u gevraagde 


zaken te rapporteren. Tot slot heb ik de verkenning Implementatie ERTMS bij 


spoorgoederenvervoerders bijgevoegd. Graag informeer ik u aan de hand van 


deze stukken over de ontwikkelingen inzake het Programma ERTMS.  


 


Over de volle breedte van het Programma ERTMS komt de uitvoering van het 


Programma op gang. ProRail is recent de aanbesteding voor het ERTMS-systeem 


voor de infrastructuur gestart. ProRail gaat als eerste stap in gesprek met de 


leveranciers die zich hebben gemeld. De doorlooptijd van de 


aanbestedingsprocedure is zo’n anderhalf jaar. Dit bekent dat eind 2021, begin 


2022 de leverancier van het ERTMS-systeem voor de infrastructuur bekend is.  


 


NS en Arriva hebben verder gewerkt aan het realiseren van ERTMS in hun 


reizigersmaterieel. Naar verwachting zijn de eerste treinen in 2022-2023 uitgerust 


met ERTMS. Dit is conform planning van het programmabesluit ERTMS, maar later 


dan verwacht in 2015 en zal daardoor impact zal hebben op een destijds 


verkregen CEF-subsidie. Ik heb in de zomer met de Europese Commissie 


afgesproken dat het subsidiedeel voor de prototypes behouden kan worden. 


Gezien deze recente ontwikkeling zal de budgettaire verwerking hiervan en de 


impact op de kostenraming van het programma zichtbaar worden in de volgende 


voortgangsrapportage. 


 


Ook is besloten twee oude treinseries van NS niet te voorzien van ERTMS en deze 


uitstroom op te vangen met de instroom van de dubbeldekker nieuwe generatie 


(DDNG) in 2027, die al van ERTMS is voorzien. De instroom van de 


DDNG valt samen met de geplande periode waarin het eerste baanvak in dienst 


wordt genomen. Ik heb de programmadirectie ERTMS gevraagd het raakvlak 
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tussen de aanleg van het eerste baanvak en de instroom van de DDNG nauw te 


monitoren. 


 


Ten aanzien van het goederenvervoer verloopt het traject om te komen tot 


aanbesteding van hun locomotieven minder voortvarend. Bij de twaalfde 


voortgangsrapportage noemde ik al het risico dat er onvoldoende 


goederenlocomotieven zijn omgebouwd voordat het eerste baanvak gereed is 


(Kamerstukken II 2019/20 33652, nr. 76). Corona heeft de situatie geen goed 


gedaan. Een aantal materieeleigenaren heeft inmiddels afgezien van deelname 


aan het CEF-programma om nu met 90% subsidie een prototype te bouwen. De 


door de sector ervaren problematiek ten aanzien van financiering en technische 


belemmeringen speelt in vele Lidstaten. Ik vind het van belang dat de 


concurrentiepositie van de Nederlandse goederensector niet onredelijk onder druk 


komt te staan door de invoering van ERTMS. Voor de zomer is bijgevoegde 


verkenning afgerond waarin de sector zijn breed gedragen beeld schetst van de 


problematiek en negen oplossingsrichtingen presenteert. Samen met de sector 


kijk ik bijvoorbeeld naar goede afstemming van de invoering van ERTMS in 


Nederland en Duitsland, en verdere financiering van onrendabele meerkosten. 


Deze verkenning vormt een goede basis voor nadere verdieping waarbij ik bereid 


ben de aangedragen oplossingsrichtingen te onderzoeken op zaken als 


uitvoerbaarheid, financiële en juridische haalbaarheid en effectiviteit.  


 


Dertiende voortgangsrapportage 


In deze verslagperiode is een nieuwe planning vastgesteld. De opgelopen 


vertraging van ongeveer een jaar door het uitwerken van de BIT-maatregelen en 


vormgeven van de aanbesteding voor de infrastructuur is hierin verwerkt. Evenals 


de uitgangspunten die PHS en ERTMS hebben afgesproken om de werkzaamheden 


voor OV SAAL en bij Amsterdam-Zuid (ZuidasDok) zo goed mogelijk op elkaar af 


te stemmen. Zonder verdere maatregelen is het risico dat de indienstellingsdata 


van deze drie baanvakken een tot twee jaar naar achter schuiven. 


 


Ik vind het te vroeg deze vertraging te accepteren. Ik heb aan alle partijen binnen 


het Programma ERTMS gevraagd zich aan de oorspronkelijke planning te 


committeren en maatregelen te nemen om deze te halen. De sector heeft 


aangegeven zich hiervoor in te zetten. Zo is ProRail het project Aanbesteding 


Snellere Aanpak ERTMS (ASAP ERTMS) gestart, waar met vele partijen gezocht 


wordt om creatieve oplossingen te bedenken die helpen om de aanleg van ERTMS 


verantwoord te versnellen. De planning is bovendien in grote mate afhankelijk van 


de afspraken die ProRail hierover maakt met de systeemleverancier van de 


infrastructuur. Totdat de planning van de systeemleverancier bekend is houden 


alle partijen binnen het Programma ERTMS vast aan de bandbreedtes voor de 


mijlpalen van het kabinetsbesluit. 


 


Het afgelopen halfjaar was bijzonder, niet alleen voor het Programma ERTMS. Het 


coronavirus heeft nog altijd grote impact op het dagelijks leven. Voor de planning 


van de baanvakken, andere projecten en alle aanbestedingen geldt dat corona een 


risico met zich meebrengt in de doorlooptijd. De invloed van corona op het 


Programma ERTMS is nu nog niet goed te overzien, maar heeft wel het 


risicoprofiel van het Programma ERTMS in algemene zin doen toenemen. Ik houd 


dit uiteraard nauwlettend in de gaten en informeer uw Kamer over de 


ontwikkelingen van al deze onderwerpen via de voortgangsrapportages. 
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Basisrapportage 


In maart 2020 heeft de minister met uw Kamer gesproken over de 


geactualiseerde uitgangspuntennotitie groot project ERTMS en de aanvullende 


verzoeken hierbij van de rapporteur namens de commissie voor Infrastructuur en 


Waterstaat tijdens het Algemeen Overleg ERTMS/Spoorveiligheid op 4 maart 


2020. Deze rapportage heeft daardoor een andere opzet, vooral op het gebied van 


de projecten, baten, financiën en risico’s. In bijgevoegde rapportage is de 


programmabeslissing ERTMS (17 mei 2019) opgenomen als uitgangspunt om de 


voortgang te meten. De voortgangsinformatie tussen deze en de vorige 


voortgangsrapportage is eveneens getoond. Hierdoor is de voortgang van het 


Programma ERTMS goed navolgbaar. Sommige onderdelen van de 


basisrapportage dienen in de komende voortgangsrapportages nog verder 


uitgewerkt te worden. Hiervoor zijn procesvoorstellen opgenomen. 


 


Concluderend 


Samenvattend zijn er veel ontwikkelingen gaande. Het Programma ERTMS heeft in 


de afgelopen verslagperiode belangrijke stappen gezet; verschillende 


aanbestedingsprocedures zijn gestart. Het beheersen van de risico’s en 


raakvlakken met andere spoorprojecten als ook de samenwerking en afstemming 


tussen de partijen binnen de sector hebben vanzelfsprekend continue aandacht 


nodig om de programmadoelstellingen te blijven borgen. De inzet en het 


commitment in deze sector is maximaal om vanaf 2026 het proefbaanvak en de 


eerste baanvakken te realiseren. Ik blijf uw Kamer via de voortgangsrapportages 


op de hoogte houden. 


Hoogachtend, 


DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 


 


 


 


 


S. van Veldhoven - Van der Meer 
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1 Inleiding 


 


Het European Rail Traffic Management System ("ERTMS") is een door de Europese Unie 


voorgeschreven systeem voor de beveiliging en aansturing van het spoorwegverkeer in de 


lidstaten van de Unie.1 De implementatie van ERTMS op het Nederlandse spoor is 


opgenomen in het regeerakkoord van het kabinet Rutte III. Op de Rijksbegroting is € 2,4 


miljard opgenomen voor eerste fase van de implementatie van ERTMS op zeven trajecten 


van het spoorwegnet. Voor de landelijke uitrol van ERTMS wordt op dit moment rekening 


gehouden met een planningshorizon tot 2050 en met een totaal budget van € 6,5 - 7 


miljard.2 Het kabinet heeft besloten tot invoering van ERTMS BL3 level 2 only. Dat houdt 


o.a. in dat de bestaande ATB uit de infrastructuur wordt verwijderd. Om dit mogelijk te 


maken moet gedurende de uitrol het in te zetten materieel zowel uitgerust zijn met de 


bestaande ATB systemen (ATB EG en ATB NG) als het nieuwe ERTMS systeem. Dit is 


de zogenaamde “dual on board” strategie. 


 


Iedere partij in Europa en dus ook in Nederland, is zelf verantwoordelijk voor de invoering 


van ERTMS in zijn systemen en bedrijfsvoering. De coordinatie van deze taak is door 


IenW belegd bij de voor dat doel ingerichte Programmadirectie ERTMS (PD) binnen 


ProRail. De tweede opdracht die binnen ProRail is belegd betreft de implementatie van het 


infrastructuurdeel. De spoorwegondernemingen en de materieeleigenaren zorgen voor de 


aanpassingen aan het materieel en de bedrijfsvoering. Ook hiervoor is een organisatie 


ingericht binnen ProRail. Bij de verwezenlijking van ERTMS werkt de programmadirectie 


samen met alle belanghebbende partijen in de sector met IenW als opdrachtgever. De 


plannen met betrekking tot de implementatie van ERTMS zijn samengevat in de Railmap 


4.0 (zie https://ertms-nl.nl/dossier+programmabeslissing/default.aspx). 


 


ERTMS is de Europese standaard voor een systeem voor treinbesturing en seingeving. 


ERTMS bestaat uit ETCS (European Train Control System) en, in het geval van ERTMS 


Level 2, uit GSM-R data-communicatie. ETCS is een onlosmakelijk onderdeel van 


ERTMS en heeft betrekking op de signalering, zowel naast het spoor als in de locomotief. 


De implementatie van ERTMS vindt voor een deel plaats in de spoorweginfrastructuur en 


voor een ander deel in de op dat spoor rijdende locomotieven en spoorvoertuigen.  


 


 


1  Europese Unie, Directive on the interoperability of the rail system within the Community 


(2008/57/EC), Brussel, 17 juni 2008 en Commission Regulation on the technical specification for 


interoperability relating to the "control-command and signalling" subsystems of the rail system in 


the European Union (C/2016/3044), Brussel 27 mei 2016. 


2 Brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw S. van Veldhoven - Van der 


Meer aan de Tweede Kamer, 19 oktober 2018 (kenmerk: Kamerbrief bij de negende 


voortgangsrapportage (kenmerk kamerstuk 33652, nr. 63)). 
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ERTMS wordt op een deel van het Nederlandse spoor sinds 2008 gebruikt. Het gaat dan 


om de versie die bekend staat als ERTMS Baseline 2. In de nu voorliggende plannen gaat 


het om een nieuwe versie, die wordt aangeduid als ERTMS Baseline 3 release 2 waarbij 


Nederland ervoor gekozen heeft om ERTMS level 2 te gaan aanleggen, samengevat 


ERTMS BL3R2 level 2. Indien hierna zonder nadere toevoeging wordt gesproken over 


ERTMS BL3 gaat het steeds over ERTMS Baseline 3 Release 2 Level 2. Het kabinet wil 


deze versie en volgende versies op basis van bewezen technologie zullen in een periode 


die loopt tot en met 2050 implementeren op het gehele door ProRail beheerde 


spoornetwerk. Het implementeren van volgende versies kan kostbaar zijn en kan 


problemen geven met de toelating van materieel. Het kabinet heeft daarbij geen beleid 


geformuleerd om eventuele verdere negatieve impact op de economische dan wel 


operationele bedrijfsvoering van vervoerders te mitigeren. Wel is door IenW op 4 maart 


2020 aan de Tweede Kamer gemeld dat wijzigingen in technische specificaties niet steeds 


plaats zullen hebben en dat deze betrouwbaar en betaalbaar moeten zijn. Tevens is het 


beleid dat als in de toekomst vanuit Europa andere dingen gewenst worden, dat Europa 


dan ook zal moeten zorgen dat de interoperabiliteit et cetera niet in gevaar komt. De EU 


moet zorgen dat volgende versies in te passen zijn in de concepten die de Nederlandse 


regering nu heeft gekozen. 


 


Waar lidstaten als Nederland de vrije hand hebben in een netwerk omvattende uitrol, geldt 


dit niet voor de spoorlijnen die onderdeel uitmaken van de Europese core TEN-T corridors 


voor goederenlijnen en hoge snelheidslijnen. Hiervoor geldt het European Deployment 


Plan (EDP), waarbij ook in Nederland een aantal spoorlijnen hiervan onderdeel uitmaken 


zoals de Betuweroute, de HSL Zuid en de verbinding tussen Rotterdam en 


Antwerpenalsmede de bijhorende omleidingsroutes. Een belangrijke plandatum voor de 


realisatie van de ombouw naar ERTMS van bijvoorbeeld de Rhine Alpine Rail Freight 


Corridor met ERTMS is 2030. In de huidige beslissing staat deze gepland tussen 2029- 


2031. 


 


De algemene consequentie van de “dual on board” strategie is dat de vervoerders en 


materieeleigenaren worden geconfronteerd met hoge ombouwkosten van het materieel, 


terwijl daar voor goederenvervoerders geen baten tegenover staan. Om in de 


overgangsfase de concurrentiepositie van het spoorvervoer niet te verslechteren, heeft de 


Staatssecretaris van IenW op 19 juni 2018 in haar brief over het maatregelenpakket 


spoorgoederenvervoer aangegeven dat ze in het kader van het Programma ERTMS de 


goederenvervoerders een ondersteuning biedt die het maximale is wat binnen de huidige 


wettelijke (staatssteun) kaders mogelijk is. 


 


In Railmap 4.0 is IenW voornemens voor locomotieven van goederenvervoerders en 


aannemers, binnen de Europese staatssteunkaders, een subsidieregeling in te stellen voor 


het inbouwen en opwaarderen van ERTMS met een vergoeding van maximaal 50% van de 
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kosten daarvan.3  


Inmiddels is overigens is voor de prototyping binnen ERTMS BL3 upgrade projecten om 


moverende redenen de vergoeding reeds opgerekt naar 90%. 


 


Voor een bijdrage aan de bekostiging van het materieel vanuit het Programmabudget 


worden door IenW twee principes gehanteerd4: 


 


- Het gelijkheidsprincipe: Partijen gelijk behandelen in zoverre ze in een homogene 


categorie vallen. Dat betekent bijvoorbeeld dat alle materieeleigenaren met een 


concessie voor personenvervoer als gelijke gevallen worden beschouwd. En 


partijen die op een open markt opereren, ook als een homogene categorie worden 


behandeld; 


- Het principe van redelijkheid en billijkheid: In de Voorkeursbeslissing 2014 is 


opgenomen dat: “… de vervoerders gegeven de maatschappelijke opgave die zij 


vervullen de kosten voor ombouw naar vermogen voor hun rekening nemen. Voor 


de duale periode van het (bestaande) materieel wordt bepaald in welke mate een 


bijdrage in de kosten door IenW in de rede ligt.” Het invullen van het begrip ‘naar 


vermogen’ vindt plaats op basis van het principe redelijkheid en billijkheid. Dat 


houdt in dat in aanvulling op het gelijkheidsbeginsel het zo kan zijn dat voor een 


bepaalde partij het bijzonder ongunstig uitpakt en dat een uitzondering gemaakt 


moet worden. 


 


Naast subsidie uit het Programmabudget zijn er ook Europese subsidieprogramma’s die 


gecombineerd kunnen worden met nationale subsidieprogramma’s. Ook hier geldt dat de 


Europese staatssteunkaders van toepassing zijn5.  


1.1 Zienswijze goederenvervoerders 


De implementatie van ERTMS BL3 in locomotieven en het onderhoud ervan brengen 


aanzienlijke kosten met zich mee. ERTMS levert goederenvervoerders geen extra omzet 


op, noch kostenbesparingen. De uitrol van ERTMS in de afgelopen 11 jaar in Nederland 


en ook in andere Europese landen hebben dat bewezen. ERTMS heeft met zijn vele versies 


geen interoperabiliteit opgeleverd door de vele versies van ERTMS/ETCS. Dit is een 


gevolg van een langjarig falende governance op EU-niveau. Het ziet er niet naar uit dat dit 


komende 10 tot 20 jaar verandert in Europa. Nederlandse spoorgoederenvervoerders 


 


3  Kamerstuk 33652, nr. 65 


4  Kamerstuk 33652, nr. 65 


5  Communautaire richtsnoeren betreffende staatssteun aan spoorwegondernemingen (2008/C 184/07) 
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hebben ProRail en IenW er herhaaldelijk op gewezen dat zij geen enkele meerwaarde voor 


hun bedrijfsvoering6 zien in de invoering van ERTMS BL3. 


 


Dit betekent dat er voor de met ERTMS BL3 samenhangende kosten geen dekking is in 


hun financiële exploitatie. Als geen extra mitigerende maatregelen worden genomen, zal 


de invoering leiden tot een verzwakking van de positie van het spoor als modaliteit voor 


het goederenvervoer. Bovendien zal de continuïteit van een deel van de in Nederland 


actieve spoorgoederenvervoerders in gevaar komen. 


 


Ook in de andere vervoersmodaliteiten doen zich kostenstijgingen voor, onder meer als 


gevolg van hogere emissienormen voor vervoermiddelen. Zo zijn de afschrijvingskosten 


van vrachtauto's in de periode 2009 - 2018 met gemiddeld 11% gestegen.7 Deze 


kostenstijgingen van vrachtauto’s zijn niet hoger dan die voor spoorwegmaterieel8 en 


consumentenartikelen (cijfers CBS). De hogere kosten komen bovendien vooral ten laste 


van de marges. De prijsstijgingen in de vervoerssector blijven achter.9 Daarbij komt dat er 


in de concurrerende modaliteiten geen sprake is van een door de overheid geplande 


systeemschok die vraagt om een abrupte overgang naar een andere technologie en ander 


materieel. Dat laatste is bij de implementatie van ERTMS BL3 wel het geval en maakt dit 


een unieke ontwikkeling die op zichzelf beoordeeld moet worden. De 


spoorgoederenvervoerders willen mede daarom een aanvullend onderzoek naar de effecten 


van de ERTMS uitrol, de te verwachten impact op de bedrijfsvoering en de 


concurrentiepositie. 


 


Goederenvervoerders merken daarnaast op zo spoedig mogelijk ATB NG vervangen te 


willen zien door een courant beveiligingssysteem omdat er nauwelijks ATB NG 


locomotieven beschikbaar zijn op de markt, terwijl belangrijke spoorlijnen voor 


goederenvervoer die veelal onderdeel zijn van Basisnet gevaarlijke stoffen wel van ATB 


NG zijn voorzien. 


Het bovenstaande is aanleiding voor de sector om een nader onderzoek te doen naar de 


aangegeven nadelige effecten voor de sector als gevolg van de Programmabeslissing.  


 


De PD wil het kabinetsbesluit uitvoeren binnen de daarvoor meegegeven kaders. Het lukt 


PD op dit moment onvoldoende om binnen deze kaders afspraken te maken met de 


materieeleigenaren en goederenvervoerders. Het risico bestaat dat er bij indienststelling 


 


6  Zie onder meer brief van RailGood aan de heer M. Frequin, DG Mobiliteit, Ministerie van 


Infrastructuur en Waterstaat van 28 december 2018 (kenmerk: RG/I&W/ERTMS/20181228) en 


brief van DB Cargo Nederland aan de staatssecretaris van I & W, mevrouw Van Veldhoven-Van 


der Meer van 21 december 2018 (kenmerk: DvB/2018/2745). 


7  EVOFenedex, Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2018, Zoetermeer 2018, pagina 10. 


8  Persoonlijke mededeling van verschillende spoorgoederenvervoerders. 


9  TLN, Conjunctuurbericht 2e kwartaal 2019, augustus 2019. 
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van het eerste baanvak te weinig ERTMS diesel materieel inzetbaar is. In goed overleg is 


daarom besloten om een gezamenlijk onderzoek naar de economische impact van 


invoering van ERTMS op goederensector in kaart te brengen en te onderzoeken welke 


maatregelen (in brede zin) genomen kunnen worden. 


1.2 Doel en opzet van het onderzoek 


Doel van dit onderzoek is om een door de PD en de spoorgoederenvervoerders breed 


gedragen beeld te verkrijgen van de problematiek waar de goederensector voor staat bij de 


invoering van ERTMS, gelet op de voorwaarden dat de concurrentiepositie van het 


spoorgoederenvervoer in Nederland niet mag verslechteren, de gewenste groei niet nadelig 


wordt beïnvloed en de te verwachten bijdrage van de spoorgoederenvervoerders binnen de 


normale bedrijfseconomische mogelijkheden blijft. Vanuit dat breed gedragen beeld van 


de problematiek ontstaat een basis om de verkende oplossingsrichtingen om de negatieve 


impact te mitigeren nader te onderzoeken.  


 


Het onderzoek bestaat daarom uit twee delen. In de eerste fase van het project vindt een 


verkenning plaats. Deze zogenaamde Verkenning Implementatie ERTMS bij 


spoorgoederenvervoerders bestaat uit de volgende elementen: 


1. Terreinverkenning: een globale terreinverkenning met betrekking tot de 


implementatie van ERTMS BL3 en haar gevolgen voor het spoorgoederenvervoer 


en de spoorgoederenvervoerders die in Nederland actief zijn; 


2. Knelpunten: identificatie van de knelpunten die weggenomen dienen te worden om 


te voorkomen dat de implementatie van ERTMS BL3 leidt tot een sanering van de 


sector en tot een verslechtering van de concurrentiepositie van Nederlandse 


spoorgoederenvervoer als geheel; 


3. Oplossingsrichtingen: het ontwerp van een aantal oplossingen om de knelpunten 


weg te nemen en een bedrijfseconomisch verantwoorde implementatie van ERTMS 


BL3 mogelijk te maken. Een oplossing is in dit verband te begrijpen als een pakket 


van maatregelen. 


 


In de tweede fase wordt het project vervolgd met de projectstappen die leiden tot de 


identificatie van de meest geschikte mitigerende maatregelen: 


4. Analysemethode: uitwerken van de methode die wordt gebruikt voor de 


bedrijfseconomische analyse en beoordeling van de maatschappelijke kosten en 


baten van de verschillende oplossingen; 


5. Beoordelingsmethode: vaststellen van een methode die wordt gebruikt voor de 


beoordeling van de verschillende oplossingsrichtingen en de selectie van de meest 


wenselijke oplossingsrichting; 


6.  Analyse: bedrijfseconomische analyse van de effectiviteit en de totale kosten van 


elke gekozen oplossing; 
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7. Beoordeling en selectie: selectie en uitwerking van de meest wenselijke oplossing. 


 


Voorliggend document is het eindrapport van de eerste fase van het onderzoek. Het bestaat 


uit de volgende elementen: 


- Een korte beschrijving van de uitdagingen c.q. problemen waar de implementatie 


van ERTMS BL3 de Nederlandse spoorgoederenvervoerders voor plaatst 


(Hoofdstuk 2); 


- Een overzicht van de oplossingsrichtingen die in het kader van de Verkenning zijn 


geïdentificeerd (Hoofdstuk 4). 


 


Het onderzoek wordt begeleid door een stuurgroep die bestaat uit de volgende partijen: 


- RailGood en de bij RailGood aangesloten goederenvervoerders; 


- DB Cargo; 


- Programmadirectie ERTMS;  


- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 
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2 De uitdagingen van ERTMS voor het spoorgoederenvervoer 


 


De implementatie van ERTMS BL3 vereist dat de door goederenvervoerders gebruikte 


locomotieven met ERTMS BL3 kunnen rijden. Dit kan op drie manieren worden bereikt: 


- Door het uitrusten (“retrofitten”) van locomotieven zonder ERTMS BL3 met de 


functionaliteit van ERTMS BL3; 


- Door het upgraden van locomotieven met ERTMS BL2 naar ERTMS BL3; 


- Door aanschaf of huur van nieuwe locomotieven met ERTMS BL3. 


 


De verwerving en het gebruik van locomotieven met ERTMS BL3 plaatst de 


spoorgoederenvervoerders op dit moment voor drie uitdagingen: 


- Het is nog steeds lastig om een kant en klaar risicovrij ERTMS BL3 product te 


kopen. De specificaties van BL3 worden in 2022 weer aangepast, de bijhorende 


nationale regels zijn nog niet 100% vastgelegd waardoor producenten alleen 


offertes kunnen afgeven met de nodige aannames. Er is maar een beperkt aantal 


‘monopolistische’ producenten waardoor veel sprake is van een vendor lock in; 


- De aanschaf of huur en het gebruik van locomotieven met ERTMS BL3 brengt 


kosten met mee zich waar geen inkomsten tegenover staan; 


- Voor de veelal oudere dieselvloot waarmee belangrijke last mile operatie, 


rangeerbewegingen en ritten over (deels) niet geëlektrificeerde spoorlijnen – die 


deels ook onderdeel zijn van het Basisnet gevaarlijke stoffen, zijn nu voor 


Nederland geen nieuwe (met ERTMS uitgeruste) locomotieven te koop voor het 


hoofdspoor (mainline) diesel of hybride aandrijving. Er zijn tot nu toe geen 


locomotievenproducenten en launching customers die het risico nemen of kunnen 


dragen voor de kostbare ontwikkelingskosten van de nieuwe first in class 


locomotief. De Nederlandse markt is klein en er zijn toelatingsproblemen in 


verband met de op grote delen van het gemengde net geïnstalleerde zwaar 


verouderde detectie o.b.v. GSR-spoorstroomlopen; 


- Verder is het ombouwen en de financiering van de veelal oudere vloot (>25 jaar, 


gedeeltelijk wel ge-upgrade voor ERTMS BL2, roetfilters, etc.) niet meer haalbaar 


en/of betaalbaar. De Nederlandse vloot diesellocomotieven zal vanwege de 


invoering van ERTMS snel daarom verminderd inzetbaar zijn. Er is vooralsnog 


geen nieuwe instroom te verwachten waardoor de beschikbare capaciteit snel zal 


teruglopen; 


- In ERTMS is nog geen oplossing voor het uitvoeren van geduwd rangeren op de 


centraal bediende gebieden binnen de emplacementen die gepland staan om te 


worden uitgerust met ERTMS. 
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2.1 Meerkosten 


De verwerving, het gebruik en het onderhoud van locomotieven met ERTMS leidt voor 


spoorgoederenvervoerders tot meerkosten ten opzichte van exploitatie onder ATB en bij 


rangeerbewegingen zelfs zonder ATB. Die meerkosten zijn significant. Ze bestaan deels 


uit eenmalige meerkosten en deels uit meerkosten die steeds terugkeren. De meerkosten 


bestaan uit de volgende posten: 


1) Nieuwe locomotieven met ERTMS zijn duurder dan nieuwe locomotieven zonder 


ERTMS. Het prijsverschil bij de aanschaf is in de ordegrootte van 500k euro per 


locomotief oftewel een extra leasekosten effect van circa 5k euro per maand; 


2) De kosten van nieuwe of relatief jonge locomotieven (zonder ERTMS) ten 


opzichte van bestaande oudere locomotieven (> 25 jaar) is ook significant: een 


jonge locomotief is te leasen tegen circa 37,5k tot 47,5k euro per maand, terwijl 


een oudere locomotief (ex NS 1800) 15k euro per maand bedraagt. Bedrijven en 


marktsegmenten waarbij het bedrijfsrendement gebaseerd is op de inzet van oudere 


locomotieven, worden bij de ERTMS-implementatie geconfronteerd met de 


noodzaak om locomotieven te moeten vervangen in een markt die een dekkende 


kostenstijging niet toelaat. Dit is het grote dilemma voor veel vervoerders en 


materieeleigenaren in Nederland; 


3) Het upgraden van bestaande ERTMS-locomotieven naar ERTMS BL3 brengt 


investeringen met zich mee. Om te beginnen dient voor elk type locomotief een 


prototype voor de upgrade te worden ontwikkeld. De kosten voor prototyping zijn 


grotendeels specifiek voor Nederland. Een prototype moet worden goedgekeurd 


voordat individuele locomotieven van het betrokken type kunnen worden ingezet in 


Nederland. Vooralsnog is te verwachten dat voor tenminste vijf typen 


locomotieven prototypen voor ERTMS BL3-upgrades worden ontwikkeld. De 


kosten variëren van 4 tot 10 miljoen per prototype. Van de betrokken typen 


locomotieven worden in Nederland momenteel ongeveer 250 exemplaren ingezet.;  


4) Tot nu toe is voor het kunen contracteren van prototypes  voor de 


diesellocomotieven BR203, G1206 en G2000, ondakns het subsidiepercentage van 


90%, onvoldoende zekerheid geboden aan de materieeleigenaren. Belangrijkste 


obstakel is dat materieeleigenaren een voor hun niet beheersbaar risico moeten 


dragen bij de ontwikkeling en hertoelating en daarbij lopen uiteindelijk wellicht de  


de subsidie van 90% terug moeten betalen; 


5) Zodra een prototype voor een ERTMS BL3-upgrade is goedgekeurd, dienen de 


individuele locomotieven van het betrokken type locomotief in overeenstemming 


met de specificatie van het prototype te worden omgebouwd. Dit kost, los van de 


reeds gemaakte kosten voor prototyping, op basis van de studies ten behoeve van 


de corridoruitrusting met ERTMS naar verwachting 200 tot 300 honderduizend 


euro per locomotief (zie ook de recente studie uitgevoerd door DG Move 


Businesscase ERTMS). Vervoerders achten deze inmschatting te laag; 
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6) Het ombouwen van een locomotief duurt, afhankelijk van het type locomotief, 


enkele weken tot enkele maanden. Te rekenen valt ook met transportkosten van 


locomotieven naar werkplaatsen in met name Duitsland, waar de inbouw van de 


ERTMS-apparatuur dient te geschieden.  De werkplaatscapaciteit is beperkt voor 


dit soort grote projecten. Dit betekent dat alle locomotieven die worden 


omgebouwd geruime tijd niet kunnen worden ingezet. Dit leidt tot kosten voor 


stilstand.  


Te rekenen is per locomotief op € 40k per maand voor leasekosten die doorlopen, 


plus circa € 6-10k repositioneringskosten (naar o.a. München). Het zal bovendien 


niet altijd mogelijk zijn om tijdig vervangend materieel te vinden, wat zal leiden tot 


inkomstenderving; 


7) Machinisten en andere medewerkers van spoorgoederenvervoerders en 


onderhoudsbedrijven zullen moeten worden omgeschoold in de omgang met 


locomotieven die zijn uitgerust met ERTMS BL3. Dit brengt kosten met zich voor 


opleiding en leegloop. Het zal bovendien niet altijd mogelijk zijn om tijdig 


vervangend personeel te vinden, wat zal leiden tot inkomstenderving; 


8) De inzet van nieuwe techniek brengt doorgaans kinderziekten met zich mee. 


Afgaand op de ervaring die is opgedaan met ERTMS BL2 kan rekening worden 


gehouden met een langjarige periode waarin het goederenvervoer kwetsbaarder zal 


zijn voor storingen dan nu het geval is. Dat kunnen storingen zijn in de 


infrastructuur, in de locomotieven, in de interface tussen baan en locomotief, in de 


interfaces met andere spoorbeveiligingssystemen of fouten die worden gemaakt bij 


het gebruik van de nieuwe techniek. Al deze storingen veroorzaken zogenaamde 


faalkosten en slijtagekosten van het materieel (door o.a. noodremmingen) en 


onderzoekskosten (inzet specialisten om te beoordelen of falen aan infrastructuur 


dan wel materieel ligt); 


9) De ontwikkeling en bouw van het complexe ERTMS concept staat niet stil. De 


reeds aangekondigde TSI CCS in 2022 gaat bijvoorbeeld extra functies bevatten 


voor L3, automatisch rijden en cybersecurity. Verder wordt een begin gemaakt met 


het vervangen van de GSM-R-technologie door FRMCS (5G). Ook worden nog 


regelmatig fouten in de specificaties gevonden die soms leiden tot een 


terugroepactie en nieuwe validatie van software. Dit geldt ook voor de fouten die 


de fabrikanten maken bij het ontwerp, de bouw en het onderhoud. Het is dan ook 


reëel dat op life cycle basis er rekening gehouden moet worden met meerdere 


upgrades. Dit brengt kosten met zich mee die qua orde van grootte gelijk zijn aan 


de initiële aanschaf; 


10) De complexiteit van ERTMS BL3 in combinatie met het feit dat het gaat om een 


nieuwe techniek en het behoud van de bestaande class B systemen (ATB, PZB) zal 


leiden tot stijging van de onderhoudskosten voor locomotieven, vooral maar niet 


alleen in de eerste jaren na invoering; 
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11) De deadlines (dec-2023) zoals gesteld in het bestaande Europese 


subsidieregelingskader (CEF) sluiten niet aan op de uitrolplanning in Nederland en 


de ingebruikname van het eerste baanvak in 2026. Vanwege de vroege CEF-


deadline en gelet op de blijvende ontwikkeling van ERTMS BL3, zien 


goederenvervoerders en materieeleigenaren een te groot risico in het te vroeg 


investeren in materieelombouw en upgrade. 


2.2 De tijdige beschikbaarheid van voldoende locomotieven met ERTMS 


BL3 ter vervanging van niet om te bouwen locomotieven 


Locomotieven moeten worden uitgerust met ERTMS BL3-functionaliteit. Het is echter 


voor een deel van de bestaande vloot technisch en/of economisch niet haalbaar om dat te 


doen. Het gaat met name om diesellocomotieven, oudere elektrische locomotieven en 


rangeerlocomotieven die niet beschikken over ERTMS BL2. Er zijn in Nederland 


ongeveer 250 locomotieven actief die in deze categorie vallen. Dit is in veel gevallen oud 


materieel dat in kleine series per type op de Nederlandse markt wordt ingezet. Het 


retrofitten van deze locomotieven naar ERTMS BL3 is financieel of technisch niet 


haalbaar. Er is, afgezien van de invoering van ERTMS, verder geen bedrijfseconomische 


reden om dit materieel te vervangen. Deze locomotieven zijn volgens een het merendeel 


van de goederenvervoerders kostentechnisch aantrekkelijk en “volledig functioneel”. Daar 


staat tegenover dat een deel van het materieel of geen ATB heeft of wel ATB heeft maar 


geen ERTMS BL2.  


 


De implementatie van ERTMS BL3 zal de betrokken spoorgoederenvervoerders echter 


dwingen om deze locomotieven te vervangen door (nieuwe) locomotieven met ERTMS 


BL3 of te stoppen met hun gerelateerde bedrijfsactiviteiten. De industrie heeft voor 


toepassing in het buitenland een aantal nieuwe typen rangeerlocomotieven ontwikkeld 


zoals de G6 van Vossloh en de Prima H4 van Alstom. Vooralsnog bestaat er echter geen 


uitzicht op de toelating van deze locomotieven in Nederland vanwege enerzijds problemen 


met de detectie en relatief hoge eenmalige kosten die bij de toelating voor Nederland 


horen.  


2.3 Rangeren onder ERTMS op centraal bediende gebieden van 


emplacementen 


De landelijke uitrol van ERTMS zal op enig moment ook worden doorgevoerd op de 


centraal bediende gebieden (CBG) op emplacementen.10 ERTMS gaat daarbij het ATB 


systeem en de bijhorende seinen vervangen die op dit moment in de CBG’s gebruikt 


worden.  


 


10  Railmap 4.0, paragraaf 3.4. sub 10 en paragraaf 6.5.1. 
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In de eerste uitrolfase tot 2031 is de invoering van ERTMS BL3 L2 voorzien op de 


emplacementen van onder meer Roosendaal, Lage Zwaluwe, Tilburg en Venlo.11 ERTMS 


biedt echter (nog) geen oplossing voor het uitvoeren van geduwd rangeren. Daarnaast is er 


nog inzicht in de beschikbaarheid van aangepaste of vervangende locomotieven die 


ERTMS hebben. 


Vanwege de vele onzekerheden is er bij de goederenvervoerders en rangeerbedrijven 


behoefte aan een specifieke “road” map waarbij niet alleen duidelijk wordt wanneer wat 


gaat gebeuren, maar ook dat er geen operationele belemmeringen en extra kosteneffect 


voor hun wordt geïntroduceerd ten opzichte van de huidige situatie waarbij niet onder 


ERTMS wordt gerangeerd op emplacementen. Om die reden is men nog zeer 


terughoudend met de lopende projecten zoals Rangeren zonder ERTMS en Rangeren met 


Hulpmiddelen. Men heeft dringend behoefte aan een beter inzicht en vertrouwen in de 


randvoorwaarden van een dergelijke aanvullende road map op de Railmap. 


2.4 Nationale eisen aan materieel met ERTMS BL3 


In Nederland wordt ERTMS BL3 ingevoerd met nationale specificaties (zogenaamde 


National Technical Rules NTR) die afwijken van de nationale specificaties die gelden voor 


Duitsland, België en andere Europese landen. Voorbeelden hiervan zijn de eisen voor 


STM ATB EG/NG en de uit te voeren baan-trein-integratie testen. De verschillen zijn 


zodanig dat elk land eigen procedures kent voor de toelating van ERTMS BL3-


locomotieven. Voor de industrie houdt dit in dat locomotieven specifiek voor de 


Nederlandse markt moeten worden ontwikkeld en toegelaten. Dit geldt niet alleen voor 


nieuwe ERTMS BL3-locomotieven, maar ook voor de opwaardering van bestaande 


locomotievenseries.  


  


 


11  Railmap 4.0, pagina 12. 
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3 Te verwachten impact van ERTMS op het goederenvervoer 


en de vervoerders 


 


De in de voorafgaande paragrafen beschreven uitdagingen zullen een significante impact 


hebben op het Nederlandse spoorgoederenvervoer en op de vervoerders die op die markt 


actief zijn. Het gaat om de volgende effecten: 


- financiële en operationele onzekerheid en uitstel van investeringen; 


- kostenstijging; 


- rendementsverlies; 


- financieringsissues; 


- verstoring van de bedrijfsvoering;  


- vraaguitval: (reverse) modal shift, port shift en volumedaling; 


- bedrijfsbeëindigingen; 


- afname van marktwerking; 


- aantasting van de positie van het spoor als modaliteit voor het goederenvervoer. 


 


Elk van deze effecten wordt in het vervolg toegelicht. 


 


Financiële en operationele onzekerheid en uitstel van investeringen 


De operationele toepassing van ERTMS BL3 vindt niet eerder plaats dan vanaf 2026, op 


de Betuweroute en de Rotterdamse Havenspoorlijn niet voor 2031. Toch werpt de komst 


van ERTMS BL3 zijn schaduwen vooruit. Spoorgoederenvervoerders zijn zich ervan 


bewust dat de invoering van ERTMS BL3 een grote impact zal hebben op hun 


bedrijfsvoering.12 Er bestaat onzekerheid over de planning, over elementen van de 


toegepaste techniek, over de beschikbaarheid van materieel en over de kosten die de 


invoering van ERTMS BL3.  


 


Kostenstijging 


De kosten van spoorgoederenvervoerders zullen stijgen. De omvang van die kostenstijging 


kan in dit stadium nog niet worden bepaald, maar het is wel mogelijk de belangrijke 


elementen van die kostenstijging in kaart te brengen.  


 


Prijsstijging en/of rendementsverlies 


Vervoerders kunnen ervoor kiezen om (een deel van) de gestegen kosten te verwerken in 


de tarieven die zij aan verladers in rekening brengen. Dit zal vaak niet mogelijk zijn in de 


competitieve grotendeels internationale goederentransportmarkt. Als, en voor zover, 


vervoerders de gestegen kosten voor eigen rekening nemen, zal dit ten laste gaan van hun 


 


12  Zie bijvoorbeeld de brief van Shunter BV aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van 30 


december 2018 (kenmerk: D104105) en de correspondentie genoemd in voetnoot 3. 
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in het algemeen reeds lage rendement. Voor zover bekend is het rendement van de meeste 


marktpartijen beperkt of negatief.13 Afnemend rendement zal daarom de vitaliteit van de 


sector aantasten en bij individuele marktpartijen, afhankelijk van de omstandigheden, 


kunnen leiden tot het uit- of afstellen van investeringen of tot het staken van (delen van) de 


bedrijfsactiviteiten.  


 


Financieringsissues 


De invoering van ERTMS BL3 zal marktpartijen dwingen tot het plegen van 


investeringen. Bestaande locomotieven moeten worden uitgefaseerd en/of gesloopt 


worden, ge-upgrade of omgebouwd. In het kader van dat proces zullen partijen moeten 


investeren in de ontwikkeling van prototypes die geschikt zijn voor toelating op de 


Nederlandse markt. Marktpartijen die eigenaar zijn van (een deel) van hun materieel zullen 


niet altijd in staat zijn om de betrokken investeringen te financieren.14 


Leasemaatschappijen zullen naar verwachting van de spoorgoederenvervoerders 


opgelopen verliezen via marktwerking willen gaan compenseren in de eerste jaren, oftewel 


daar waar tekort aan locomotieven is, zal de prijs omhooggaan. 


 


Verstoring van de bedrijfsvoering 


De invoering en toepassing van ERTMS BL3 kan leiden tot (tijdelijke) verstoring van de 


bedrijfsvoering van de spoorgoederenvervoerders. Het gaat om de volgende mogelijke 


storingen: 


- Het niet tijdig beschikbaar komen van geschikte ERTMS BL3-locomotieven op de 


verbinding Rotterdam – Antwerpen, maar ook op andere goederencorridors, met 


het risico dat delen van de bedrijfsvoering moeten worden gestaakt of aangepast; 


- Het tijdelijk buiten gebruik stellen van locomotieven in verband met opwaardering 


(upgrade of retrofit) en later in verband met software-updates; 


- Het tijdelijk afwezig zijn van machinisten en technisch personeel van 


locomotievenwerkplaatsen in verband met opleiding in het gebruik van ERTMS 


BL3; 


- Het tijdelijk uitvallen van delen van de infrastructuur als gevolg van storingen in 


het nieuwe ERTMS BL3-systeem, waardoor vertragingen en gemiste omlopen 


gaan ontstaan; 


- Afgezien van de financiële consequenties van de storingen die in paragraaf 2.2 


beschreven zijn, hebben deze storingen ook gevolgen voor de dienstverlening en 


reputatie van de spoorgoederenvervoerders en voor de productiviteit en effectiviteit 


van het spoor als modaliteit voor het goederenvervoer. 


 


13  Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, Marktontwikkelingen in het goederenvervoer per spoor 


1995-2020, Den Haag 2007, pagina 60; "DB Cargo Leidt al vijf jaar stevig verlies", SpoorPro, 28 


augustus 2019. 


14  “Wij krijgen geen financiering bij de bank, omdat de business case niet sluitend is.”, persoonlijke 


mededeling van één van de spoorgoederenvervoerders. 
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Vraaguitval 


Alle bovengenoemde issues kunnen tot gevolg hebben dat de klanten van 


spoorgoederenvervoerders besluiten om (een deel van) de aan een vervoerder 


toevertrouwde lading elders onder te brengen. Naar het effect van prijsstijgingen op het 


vervoerde goederenvolume over het spoor is veel onderzoek gedaan. De resultaten van een 


aantal relevante studies ter zake zijn recentelijk gesynthetiseerd door het onderzoeksbureau 


Significance in een studie in opdracht van ProRail. De onderzoekers concluderen dat voor 


80% van de over het Nederlandse spoor vervoerde lading een prijselasticiteit moet worden 


verondersteld die uiteenloopt van -0,5 tot -1,5.15 Dat wil zeggen dat een stijging van de 


tonkilometerprijs met 1% leidt tot een daling van het vervoerde volume met 0,5 - 1,5%. 


Spoorgoederenvervoerders menen dat het effect groter is en gaan op basis van eigen 


onderzoek en wetenschappelijke bronnen uit van een prijselasticiteit van -1,5 tot -1,9 en 


hoger.16 Voor het in kaart brengen van de andere effecten van de invoering van ERTMS 


BL3 (langdurige onzekerheid, verstoring bedrijfsvoering en financieringsissues) is 


aanvullend onderzoek nodig. 


 


Bedrijfsbeëindiging 


Het risico bestaat dat sommige spoorgoederenvervoerders als gevolg van de genoemde 


issues niet in staat zullen zijn hun bedrijfsactiviteiten voort te zetten. De klanten van deze 


partijen zullen worden gedwongen hun ladingpakket elders onder te brengen. Een 


belangrijk deel van de lading zal per (Oosteuropese) truck worden afgewikkeld. 


 


Afname van marktwerking 


De beschreven ontwikkelingen zullen naar verwachting van de sector een negatieve 


uitwerking hebben op de variëteit aan aangeboden spoorproducten, de concurrentie tussen 


spoorgoederenvoerders en de marktwerking in het spoorgoederenvervoer in het algemeen. 


Dit geldt in het bijzonder omdat kleine en middelgrote marktpartijen, met beperkte 


financiële mogelijkheden, sterker zullen worden getroffen dan grote spelers. En het zijn de 


kleine en middelgrote partijen die in de afgelopen jaren een belangrijk deel van de groei 


van de markt voor hun rekening namen. Zij zijn de dominante factor in de ontwikkeling 


van het containervervoer, het snelst groeiende en meest perspectiefrijke segment van de 


spoorgoederenmarkt.17Het belang van marktwerking voor de spoorgoederenmarkt is groot. 


 


15  Significance, Market - can - bear - test 2020 - 2024, Den Haag 2018, pagina 21. 


16  “Spoorvervoerders oneens met berekening extra heffing ProRail” SpoorPro, 28 augustus 2018; 


reactie RailGood aan ACM op voorgenomen methode voor toerekening van ProRail kosten aan het 


minimum toegangspakket en de extra heffing in de zin van artikel 62 en 63 van de Spoorwegwet,13 


juli 2018; reactie RailGood aan ProRail op gebruiksvergoeding 2020 voor opstel- en rangeersporen 


en de extra heffing voor het spoorgoederenvervoer die de goederenmarkt volgens ProRail zou 


kunnen dragen, 25 augustus 2018 


17 Rail Cargo Information Netherlands, Spoor in cijfers 2018, Rotterdam 2018, pagina 24. 
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In de periode van elf jaar na de liberalisatie van de spoorgoederenmarkt in 1995 is het 


goederenvervoer over het spoor in Nederland gegroeid van 19,5 miljoen ton naar 41,5 


miljoen ton. Het aantal ladingtonkilometers nam met bijna 140% toe. Vanaf 2009 tot en 


met 2018 was er sprake van stagnatie.18 


 


Aantasting van de positie van het spoor als modaliteit voor het goederenvervoer 


Vraaguitval, bedrijfsbeëindiging en afnemende marktwerking zullen leiden tot aantasting 


van de positie van het spoor als modaliteit voor het goederenvervoer. Het goederenvervoer 


over het Nederlandse spoor is in de periode sinds 2008 gestagneerd op een niveau van 38 


tot 42 miljoen ton per jaar (cijfers CBS). Deze stagnatie deed zich voor ondanks de 


ingebruikneming van de Betuweroute. Het marktaandeel in de Rotterdamse haven liep tot 


meerdere procentpunten terug tussen 2008 en 2018. Tegelijkertijd zagen de andere 


modaliteiten hun volume jaarlijks wel toenemen (cijfers CBS). Hoofdoorzaak hiervan zijn 


de volumedip als gevolg van de economische crisis in 2008/2009 en de fors gestegen 


kosten van het gebruik van het spoor in Nederland, met als belangrijke onderliggende 


oorzaak ERTMS op de Havenspoorlijn/Betuweroute (investeringen in ombouw locs, 


opleidingen, onderhoud/updates en faalkosten). Andere modaliteiten kenden deze 


kostensprong niet. De relatie met de eerdere invoering van ERTMS en de komende 


verdere uitrol moet nader worden onderzocht. 


 


Harmonisatie met implementatie Duitsland 


Afgezien van de specifieke eisen die in elk land worden gesteld aan het rijdend materieel, 


bestaan er van land tot land ook verschillen in de geplande technische uitrusting van het 


spoor en de planning van de geografische uitrol. De uitrol per land vindt plaats aan de 


hand van een overkoepelend plan, het zogenaamde European Deployment Plan (EDP) van 


de EU. Nederland loopt sinds 2008 voorop bij de uitrol van ERTMS.  Dit heeft een aantal 


belangrijke (negatieve) consequenties: 


- Er dienen separate prototypes te worden ontwikkeld voor de op de Nederlandse 


markt in te zetten typen ERTMS BL3-locomotieven. Omdat de meeste typen 


locomotieven op de Nederlandse markt in relatief kleine aantallen worden ingezet, 


leidt dit tot hoge en soms zeer hoge prototyping-kosten per locomotief; 


- Er dienen separate productieprocedures en productieprocessen te worden ingericht 


voor de ombouw en levering van de op de Nederlandse markt in te zetten typen 


ERTMS BL3-locomotieven. Omdat locomotieven op de Nederlandse markt in 


relatief kleine aantallen worden ingezet, zal dit leiden tot relatief hoge kosten voor 


de levering van nieuwe locomotieven en upgrade en retrofit van bestaande 


locomotieven; 


 


18 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, Marktontwikkelingen in het goederenvervoer per spoor 1995 


- 2020, Den Haag 2007, pagina 16, figuur 2.2 en pagina 17, tabel 2.1. Zie ook pagina 20, figuur 2.5. 
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- De introductie van ERTMS BL3 plaatst de fabrikanten van locomotieven en hun 


toeleveranciers onder grote druk. Er moeten nieuwe locomotieven en onderdelen 


ontwikkeld worden en er treedt een versnelde vervangingsvraag op van bestaand 


materieel. Gelet op de beperkte beschikbare capaciteit zullen fabrikanten en 


toeleveranciers hun aandacht concentreren op de grote deelmarkten waarin hun 


inspanningen de meeste vruchten afwerpen. Daarbij speelt Duitsland een centrale 


rol. Dit land was in 2018 goed 28% van het totale Europese spoorgoederenvervoer, 


twee keer zo veel als Polen, de tweede markt in spoorgoederenvolume19. Deze 


focus op grote markten plaatst Nederland in een nadelige positie. Ons land is één 


van de kleinere spoorgoederenmarkten van Europa met een aandeel van minder 


dan 2% van het totaal in de Europese Unie in 2018. Fabrikanten zullen in hun 


planning geen voorrang geven aan Nederlandse klanten. Gelet op de omvang van 


de uitdaging waar fabrikanten voor staan, moet gevreesd worden dat dit de levering 


van voor Nederland geschikt ERTMS BL3-materieel met jaren kan vertragen. Het 


kan ook gevolgen hebben voor de pricing van dat materieel. Een hogere prijs is 


voor fabrikanten vaak het enige instrument om leveringen van kleine series aan 


kleine markten rendabel te maken; 


- Wat geldt voor de fabrikanten van locomotieven, geldt ook voor de leveranciers 


van diensten die betrekking hebben op het gebruik van locomotieven: financiering, 


onderhoud en opleidingen. Voor deze diensten zullen Nederlandse vervoerders 


afhankelijk zijn van een relatief kleine groep aanbieders die bereid zijn zich 


specifiek op de Nederlandse markt oriënteren. Dit betekent minder marktwerking, 


minder innovatie, hogere prijzen en mogelijk ook minder capaciteit; 


- Wat geldt voor de fabrikanten van locomotieven, geldt ook voor de aanbieders van 


spoorgoederenvervoer. Een kleine markt biedt ruimte aan een beperkt aantal 


aanbieders van goederenvervoerdiensten over het spoor. Nederland is gezegend 


met een rijkgeschakeerde sector van spoorgoederenvervoerders, elk ook met hun 


eigen specialismen en klantenkring. Dit laat onverlet dat opname van Nederland in 


de enorme Duitse spoormarkt een revolutie zou betekenen voor het aanbod aan 


vervoersdiensten over het spoor in ons land. Dit is niet per se in het belang van de 


individuele spoorgoederenvervoerders die nu actief zijn. Toename van 


marktwerking, concurrentie en daarmee van innovatie zal wel een positieve 


uitwerking hebben op het ladingvolume dat door het spoorgoederenvervoer in 


Nederland wordt behandeld; 


- De specifiek Nederlandse implementatie van ERTMS BL3 zal gevolgen hebben 


voor de operationele afwikkeling van grensoverschrijdend vervoer. Ook hier speelt 


Duitsland een centrale rol, omdat meer dan 80% van de grensoverschrijdende 


goederenbewegingen op het spoor onze Oosterburen betreft.20 Kleine of grotere 


 


19  Eurostat, Rail freight transport by type of transport for main undertakings 2017 - 2018 


20  ProRail, Ontwikkeling spoorgoederenverkeer in Nederland 2018 vergeleken met 2017 
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verschillen tussen de Nederlandse en Duitse implementatie van ERTMS BL3 in 


combinatie met een suboptimale aansluiting van de uitrolprogramma's van 


Nederland en Duitsland zal extra inspanningen vereisen van goederenvervoerders 


voor het afwikkelen van grensoverschrijdend verkeer. Dit kan variëren van de 


inrichting van specifieke werkprocessen en instructies voor machinisten, de 


uitvoering van extra werkzaamheden bij de grens, de installatie van aanvullende 


voorzieningen in locomotieven tot het aanpassen van routes en het inruimen van 


extra tijd in de planning van ritten. 
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4 De geïdentificeerde oplossingsrichtingen 


 


De in hoofdstuk 2 geconstateerde knelpunten vormen een bedreiging voor de door de 


regering beoogde groei van het vervoerde goederenvolume in de komende jaren. De 


Verkenning dient oplossingsrichtingen te identificeren die de potentie hebben om die 


doelstelling te realiseren. Daarbij wordt benadrukt dat het niet gaat om het beschermen van 


de positie van individuele spoorgoederenvervoerders. Hun bestaan is in het verband van 


deze studie wel van belang voor zover zij aan het bereiken van die doelstelling bijdragen. 


 


Vastgesteld moet worden dat niet alle effecten van de invoering van ERTMS BL3 


weggenomen kunnen worden. Er zijn mogelijkheden om de drie kerneffecten (meerkosten, 


onvoldoende locomotieven, rangeerissues) geheel of gedeeltelijk te mitigeren. Maar dat 


geldt niet voor de in hoofdstuk 2 en 3 besproken onzekerheden en operationele 


verstoringen die de invoering van ERTMS BL3 met zich brengt. De financiële effecten 


van verstoringen kunnen worden gecompenseerd, maar hun uitwerking op de 


productiviteit en de relatie tussen vervoerders en hun klanten niet. 


 


Door Bridgecraft zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van ProRail, IenW, 


spoorgoederenvervoerders en andere betrokkenen om te komen tot de identificatie van 


mogelijke nationale en/of internationale oplossingsrichtingen. Er zijn er vooralsnog negen 


nationale oplossingen gevonden: 


1. Financiering van de (onrendabele) meerkosten van de spoorgoederenvervoerders; 


2. Harmonisatie van de invoering van ERTMS BL3 in Nederland met de 


implementatie van ERTMS BL3 in Duitsland; 


3. Opstellen roadmap voor rangeren onder ERTMS op centraal bediende gebieden in 


empacementen; 


4. Baseline 2 op Betuweroute, Havenspoorlijn, Noord-Nederland en Maaslijn;  


5. Invoering van ERTMS BL3/BL2 op alle goederencorridors, ook de Bentheimroute, 


en zonder door ATB-eilanden; 


6. Inzet van "Duitse" locomotieven op Betuweroute – Havenspoorlijn; 


7. Stimulering van instroom van nieuwe niet-elektrische locomotieven voor rangeren 


en feeding; 


8. Samenwerking bij inkoop en gebruik van locomotieven; 


9. Oud-voor-nieuw regeling voor locomotieven waarvan het economisch niet meer 


rendabel of fysiek lastig is om ze te voorzien van ERTMS. 


 


In fase 2 zal blijken of deze oplossingsrichtingen voldoende soelaas bieden of dat behoefte 


bestaat aan aanvullende maatregelen. Bij effectieve oplossingsrichtingen geldt dat deze 
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ook getoetst moeten worden op juridische haalbaarheid waarbij met name het 


mededingings-, aanbestedings- en staatssteunrecht van belang zijn.  


 


Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de inhoud van elk van deze oplossingsrichtingen.  


4.1 Financiering meerkosten spoorgoederenvervoerders 


De eerste oplossingsrichting bestaat uit het onderzoeken hoe de kostenstijging die de 


implementatie van ERTMS BL3 voor spoorgoederenvervoerders tot gevolg heeft verder 


kan worden beperkt dan wel volledig kan worden weggenomen. Hiermee kan besloten 


worden om een hoger deel van de meerkosten van de spoorgoederenvervoerders, zoals 


genoemd in paragraaf 2.1, voor de rekening van I & W en de Europese Unie te laten 


vallen. Dit kan op verschillende manieren: 


 


a) Het overdragen aan ProRail van de operationele en financiële verantwoordelijkheid 


voor de aanwezigheid van ERTMS BL3-functionaliteit in locomotieven. De on 


board units in de locomotieven worden dan een onderdeel van de door ProRail 


beheerde infrastructuur (staat nu niet in de scope van de Programmabeslissing 


ERTMS)). In Noorwegen wordt bijvoorbeeld de prototyping gedaan en bekostigd 


door de Noorse infra; 


 


b) Het subsidiëren van de kosten voor prototyping van ERTMS BL3-locomotieven. 


Het gaat overigens niet alleen een om een subsidiebedrag, maar ook om de 


voorwaarden waaronder deze subsidies verstrekt worden.  De voorwaarden dienen 


in lijn te zijn met het te bereiken doel. Het subsidiëren van de kosten voor 


seriematige ombouw van locomotieven naar ERTMS BL3; 


 


c) Het instellen van een regeling voor bekostiging van de vervanging van bestaande 


locomotieven door nieuwe ERTMS BL3-locomotieven (staat nu niet in de scope 


van de Programmabeslissing ERTMS) een zogenaamde oud voor nieuw regeling; 


 


d) Het subsidiëren van het prijsverschil tussen met ERTMS BL3 ge-upgrade of 


omgebouwde locomotieven (die daardoor duurder worden) en nieuwe ERTMS 


BL3-locomotieven (staat nu niet in de scope van de Programmabeslissing ERTMS) 


in plaats van een begrensde subsidie voor de ombouw; 


 


 


e) Het subsidiëren van de additionele leasekosten van ERTMS BL3-locomotieven ten 


opzichte van de leasekosten van bestaande locomotieven (staat nu niet in de scope 


van de Programmabeslissing ERTMS); 


 


f) Het subsidiëren van de additionele exploitatiekosten van de omgebouwde ERTMS 


BL3-locomotieven waaronder: 


- Meerkosten voor onderhoud (staat nu niet in de scope van de 


Programmabeslissing ERTMS); 
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- Kosten voor stilstand in verband met de ombouw van locomotieven en het 


bijhorende transport van en naar de werkplaatsen; 


- Kosten voor opleiding van personeel; 


- Directe kosten als gevolg van systeemfalen (stilstand, vertraging, geforceerde 


planningswijzigingen, triggering van boeteclausules in 


leveringsovereenkomsten) (staat nu niet in de scope van de 


Programmabeslissing ERTMS); 


- Kosten voor voorgeschreven software- en systeemupdates (staat nu niet in de 


scope van de Programmabeslissing ERTMS); 


 


g) Het vergoeden van bedrijfsschade, waaronder schade aan de klantrelatie en 


ladingverlies, voortvloeiend uit storingen en stilstand (staat nu niet in de scope van 


de Programmabeslissing ERTMS). 


 


Alle subsidiemaatregelen zullen moeten worden getoetst op hun juridische haalbaarheid en 


politieke en beleidsmatige wenselijkheid.  


4.2 Harmonisatie met implementatie Duitsland 


Harmonisatie van de implementatie van ERTMS BL3 in Nederland met de aanpak in 


Nederland en Duitsland vraagt om het maken van een bilateraal verdrag tussen beide 


landen en gaat over het moment waarop ERTMS BL3 als stand alone wordt ingevoerd en 


de wijze wanneer en hoe grensbaanvakken worden ontworpen en geïmplementeerd. Om 


dit te bereiken moeten ProRail en DB Netz van de gezamenlijke ministeries opdracht 


krijgen voor het in nauwe afstemming volledig technisch en operationeel interoperabel 


maken van ERTMS op de grensbaanvakken. 


4.3 Opstellen roadmap voor rangeren onder ERTMS op centraal bediende 


gebieden in empacementen 


ERTMS BL3 L2 uiteindelijk zal worden ingevoerd op de gehele door ProRail beheerde 


spoorweginfrastructuur, waaronder de centraal bediende gebieden (CBG) op 


emplacementen.  ERTMS gaat daarbij de seinen vervangen die op dit moment in de 


CBG’s gebruikt worden. In de eerste uitrolfase tot 2031 is de invoering van ERTMS BL3 


L2 voorzien op de emplacementen van onder meer Roosendaal, Lage Zwaluwe, Tilburg en 


Venlo.  


 


Om een succesvolle transitie te kunnen maken van de huidig situatie naar een situatie 


waarbij niet alleen ATB is vervangen door ERTMS maar ook de detectie is vervangen , 


dient er een specifieke roadmap te komen met haalbare tussen- en eindoplossingen 


(stepping stones) voor het materieel, de infrastructuur en de gebruikersprocessen.  Deze 







 


________________________________________________________________________ 
 
VERKENNING IMPLEMENTATIE ERTMS  16 juni 2020 
________________________________________________________________________ 


 


 


 24 


roadmap zal in overleg met de goederenvervoerders, materieeleigenaren en aanliggende 


bedrijven in 2020 nader uitgewerkt. 


 


Lopende initiatieven zoals Rangeren zonder ERTMS (RZE) en Hulpmiddelen Rangeren 


die onderdeel zijn van de PBK, zullen hierin worden meegenomen en gewogen op 


geschiktheid. 


4.4 ERTMS BL2 op Betuweroute, Havenspoorlijn, Noord-Nederland en 


Maaslijn 


De invoering van ERTMS BL3 dwingt vervoerders tot opwaardering of vervanging van 


hun locomotieven met ERTMS BL2. Dit leidt niet alleen tot meerkosten (paragraaf 2.1), 


maar is voor een deel van de vloot niet binnen afzienbare termijn mogelijk (paragraaf 2.2). 


Beide obstakels kunnen voor een deel worden weggenomen door op delen van het 


Nederlandse spoorwegennet tot en met 2030 gebruik te maken van ERTMS BL2 dat op de 


Havenspoorlijn/Betuweroute sinds 2008 operationeel is. Dit biedt vervoerders de 


mogelijkheid om op die delen van het netwerk gebruik te maken van bestaand materieel. 


 


Het gaat om de volgende onderdelen van het net tot en met 2030: 


 


- De Betuweroute. Op deze verbinding blijft de bestaande uitrusting met ERTMS 


BL2 gehandhaafd; 


 


- De Rotterdamse Havenspoorlijn tussen het rangeerterrein Kijfhoek en de 


Maasvlakte met de bijbehorende goederenstations en emplacementen. Op deze 


verbinding blijft de bestaande uitrusting met ERTMS BL2 gehandhaafd; 


 


- Aanvullend daarop wordt onderzocht wat de kosten en baten zijn van het uitrusten 


van de huidige ATB NG achterlandverbindingen (Noordelijke lijnen, Maaslijn en 


Zutphen-Hengelo) met ERTMS  en wat daarbij de meest optimale configuratie 


keuze is. In ieder geval wordt ERTMS BL3 System Version (SV) X=121, dat op de 


Havenspoorlijn/Betuweroute Sinds 2008 operationeel is, daarbij in het onderzoek 


meegenomen. 


4.5 ERTMS BL3/BL2 op alle goederencorridors (ook Bentheimroute) 


zonder ATB-eilanden 


De programmabeslissing voor de implementatie van ERTMS BL3 gaat voor de periode tot 


en met 2030 uit van de realisering van ERTMS (BL3 L2) op drie door het 


goederenvervoer gebruikte grensoverschrijdende trajecten: 


- De Betuweroute; 


- De Brabantroute; 


 
21 Dit komt overeen met ERTMS BL2 L2 functionaliteit en maakt het mogelijk dat locomotieven met 


ERTMS BL2 over een BL3 infra kunnen blijven rijden 
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- De verbinding Kijfhoek – Roosendaal – Antwerpen. 


 


Als wordt gekozen voor de implementatie van ERTMS BL3 op alle vier belangrijke 


grensoverschrijdende corridors dus ook inclusief de route via Bad Bentheim, en als dat 


gebeurt zonder onderbreking met zogenaamde ATB-eilanden, kunnen dedicated ERTMS 


BL3-locomotieven worden ingezet voor meer dan 90% van het grensoverschrijdende 


verkeer. Dat betekent dat die locomotieven minder kostbaar kunnen zijn en productiever 


kunnen worden ingezet. 


4.6 Inzet van “Duitse” locomotieven op Betuweroute – Havenspoorlijn 


De Betuweroute en de Rotterdamse Havenspoorlijn zijn beide tot aan het rangeerterrein 


Kijfhoek uitgerust met ERTMS Baseline 2 en met een stroomvoorziening van 25 kV 


wisselspanning. Dit maakt het betrokken traject, de slagader van het Nederlandse 


spoorgoederenvervoer, geschikt voor gebruik door een deel van de locomotieven die zijn 


toegelaten in Duitsland/Oostenrijk en die kunnen rijden op 25 kV.22 Omdat deze 


locomotieven in grote series zijn geleverd, zijn ze goedkoper dan vergelijkbare 


locomotieven die in Nederland zijn toegelaten. 


 


Er zijn twee obstakels die de daadwerkelijke inzet van deze “Duitse” locomotieven op het 


genoemde traject tegenhouden: 


- Er is voor de betrokken locomotieven op dit moment buiten Venlo geen 


automatische toelating voor gebruik op het genoemde traject in Nederland; 


- De enkele kilometerslange omloopsporen op Kijfhoek die de Havenspoorlijn met 


de Betuweroute verbinden, zijn op dit moment niet uitgerust met 25kV. 


 


Het voorstel is om te onderzoeken of beide obstakels kunnen worden weggenomen, zodat 


goederenvervoerders een besparing kunnen realiseren door de inzet van de Duitse 


locomotieven in plaats van de alleen in Nederland toegelaten locomotieven die nu worden 


gebruikt. Deze oplossingsrichting houdt niet direct verband met de invoering van ERTMS 


BL3, maar compenseert wel een deel van de meerkosten die uit de invoering van ERTMS 


BL3 voortvloeien. 


4.7 Stimulering instroom nieuw materieel voor rangeren en feeding 


Gebleken is dat het ontwikkelen van prototypes voor rangeer- en feedinglocomotieven niet 


haalbaar is voor betrokken materieeleigenaren. Ook is de marktomvang te klein en te 


specifiek voor producenten om nieuw materieel voor de Nederlandse markt te ontwikkelen 


en aan te bieden. Er is dus sprake van een soort marktfalen en daarom richt deze 


 


22  Het standaardvoltage op het Duitse spoornet is 15 kV, maar volgens goederenvervoerders rijden er 


in Duitsland ongeveer 800 meersysteemlocomotieven rond die ook op 25 kV kunnen functioneren. 
Dit betreft de AC 15 + 25kV locomotieven zoals de Taurus, Vectron en BR187.   
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oplossingsrichting zich op het onderzoeken hoe de instroom van nieuw concurrerend 


materieel voor rangeren en feeding kan worden gestimuleerd.   


 


4.8 Samenwerking bij inkoop en gebruik van locomotieven  


In de Rotterdamse haven zijn ruim vijftien spoorgoederenvervoerders actief. Als deze 


partijen samenwerken bij de inkoop en het gebruik van locomotieven, kan dat mogelijk 


kostenbesparingen opleveren. Die besparingen vloeien voort uit prijsvoordeel dat mogelijk 


kan worden bedongen bij de inkoop of huur van grotere aantallen locomotieven en uit 


verhoging van de benutting van die locs als deze door meer dan één goederenvervoerder 


worden gebruikt. 


 


Het voorstel is om te onderzoeken hoe de samenwerking kan worden ingericht, 


bijvoorbeeld door oprichting van een centrale organisatie die diensten levert aan de 


verschillende goederenvervoerders of door de inrichting van een multilateraal 


samenwerkingsverband van goederenvervoerders en of deze voordelen geïncasseerd 


kunnen worden. Deze oplossingsrichting houdt niet direct verband met de invoering van 


ERTMS BL3, maar compenseert mogelijk wel een deel van de meerkosten die uit de 


invoering van ERTMS BL3 voortvloeien. 


4.9 Oud-voor-nieuw regeling voor locomotieven  


Voor de locomotieven waarvan het economisch niet meer rendabel of fysiek lastig is om 


ze te voorzien van ERTMS, lijkt het interessant mogelijkheden voor een oud-voor-nieuw 


(sloopregeling) verkennen. Dit zou tevens in beperkte mate een positief neveneffect 


hebben op CO2- en stikstofreductie.  
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1 Managementsamenvatting 


Dit document betreft de dertiende voortgangsrapportage ERTMS en is tevens de 


geactualiseerde basisrapportage. Bij de onderdelen scope, baten, planning, 


financiën en risico’s is, naast de stand van de vorige voortgangsrapportage (VGR 


12), de referentie uit de programmabeslissing ERTMS weergegeven als 


geactualiseerde basis voor deze en volgende rapportages. Hiermee wordt de 


voortgang van het Programma ERTMS inzichtelijk. 


 


Zowel binnen het Programma als op raakvlakprojecten hebben zich tijdens de 


verslagperiode ontwikkelingen voorgedaan. Eind april 2020 heeft ProRail de 


aankondiging van de aanbesteding van de systeemleverancier gepubliceerd. Dit is 


een belangrijke mijlpaal op het kritieke pad van de realisatie van ERTMS in de 


infrastructuur. Ook NS en Arriva hebben stappen gezet in de aanbesteding van hun 


reizigersmaterieel. Begin januari 2020 publiceerde NS de aankondiging van de 


aanbesteding voor de ombouw van de eerste treinserie. Arriva Nederland heeft op 


de rand van de verslagperiode een contract getekend met leverancier Stadler om 


zesendertig treinen binnen de concessie OV Limburg 2016-2030 van ERTMS te 


voorzien. Naar verwachting zijn de eerste treinen conform planning in 2022-2023 


uitgerust met ERTMS. Daarnaast zijn er resultaten geboekt op het gebied van STM-


ATB EG, het proefbaanvak en het project Verbeterinitiatieven goederen. In april is 


tevens vastgesteld dat de aanbevelingen van het bureau ICT-toetsing die 


noodzakelijk zijn voor het nemen van de volgende stap in de aanbestedingen 


voldoende zijn opgevolgd en dat voor de overige aanbevelingen trajecten in gang 


zijn gezet om ook deze aanbevelingen tijdig in het proces op te volgen. ProRail en 


NS hebben gedurende de verslagperiode verder gewerkt aan het zetten van de 


volgende stap in het aanbestedingsproces, waarbij de leveranciers hun 


aanbiedingen maken. 


 


In de afgelopen verslagperiode is de scope gewijzigd ten aanzien van de ‘Cold 


Movement Detection’-functionaliteit voor treinen. Uit nader onderzoek is gebleken 


dat deze functie geen aantoonbare toegevoegde waarde heeft voor goederen- en 


aannemersmaterieel. Hierop is het verplicht stellen van deze functie voor dit type 


materieel komen te vervallen.  


 


Het huidige Programma ERTMS gaat over de periode tot en met 2030. Op 


middellange termijn, maar ver voor 2030, zal worden gestart met het vormgegeven 


van de landelijke uitrol van ERTMS tot 2050. Voor wat betreft de Noordelijke Lijnen 


is tijdens de verslagperiode aangegeven dat het invullen van een aantal gestelde 


randvoorwaarden verder moet worden uitgewerkt voor een besluit kan worden 


genomen het invoeren van ERTMS op deze lijnen.  


 


In de verslagperiode is een nieuwe versie van de planning vastgesteld (planning 


versie 6.4). De opgelopen vertraging van ongeveer een jaar door het uitwerken van 


de BIT-maatregelen en vormgeven van de aanbesteding voor de infrastructuur zijn 


hierin verwerkt. Evenals de uitgangspunten die de programmadirecties van PHS en 


ERTMS hebben afgesproken om de werkzaamheden voor OV SAAL en bij 


Amsterdam-Zuid (ZuidasDok) zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Zonder 


verdere maatregelen zullen de indienstellingsdata van de eerste drie baanvakken 


schuiven tot eind 2027 en verder. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de 


haalbaarheid van de planning in grote mate afhankelijk is van de resultaten van de 


lopende aanbestedingen en de afspraken die met leveranciers gemaakt kunnen 


worden, maar bijvoorbeeld ook van de impact die de coronacrisis op de langere 
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termijn heeft en van het realiseren van kansen tot versnelling, zoals die nu met het 


project ASAP worden gezocht. Totdat hierover meer duidelijk is, wordt 


vastgehouden aan de planning van de mijlpalen die ten tijde van de 


programmabeslissing zijn afgesproken. Dit laat onverlet dat vier migratiestappen 


aandacht vragen: het proefbaanvak en de eerste drie baanvakken.  


 


Met betrekking tot de financiën is het beschikbare programmabudget in de 


afgelopen verslagperiode van € 2.472 miljoen gewijzigd naar € 2.461 miljoen. Zoals 


gemeld bij VGR 12 is deze afname het gevolg van een afboeking van € 11 miljoen 


van een CEF-subsidie, doordat niet voor 2023 aan de subsidievoorwaarden kon 


worden voldaan. De post onvoorzien is (per saldo) met € 15,6 miljoen toegenomen, 


omdat zich enkele meevallers hebben voorgedaan.  


 


Het risicoprofiel van het Programma ERTMS is - overall gezien - in de afgelopen 


verslagperiode toegenomen ten opzichte van de vorige verslagperiode. De 


belangrijkste ontwikkelingen die het risicoprofiel hebben doen toenemen zijn de 


coronacrisis (en daaruit voortvloeiende richtlijnen), ontwikkelingen binnen andere 


raakvlakprojecten en programma’s (zoals OV SAAL, ZuidasDok, Venlo) en 


materieeleigenaren en goederenvervoerders die hun deelname aan het 


ombouwprogramma terugtrekken. 
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2 Inleiding 


2.1 Opdracht van het Programma ERTMS 


Het kabinet Rutte-III besloot op 17 mei 2019 het huidige treinbeveiligingssysteem 


‘Automatische treinbeïnvloeding’ (ATB) landelijk te vervangen door het European 


Rail Traffic Management System (ERTMS) voor 2050. De overgang van het huidige 


analoge systeem naar de digitale Europese standaard raakt alle partijen in de 


sector. Het Programma ERTMS gaat over de eerste fase van deze landelijke uitrol 


tot en met 2030. ProRail en vervoerders zullen tijdens deze fase de overgang 


vormgeven door hun bedrijfsvoering aan te passen, treinen om te bouwen, 


personeel op te leiden en voor de eerste baanvakken de infrastructuur aan te 


passen. Dit is het fundament op basis waarvan de verdere uitrol vanaf 2030 steunt. 


De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de programmadirectie 


ERTMS binnen ProRail opdracht gegeven deze fundamentele verandering te 


regisseren.  


Waarom ERTMS? Het treinbeveiligingssysteem ATB is toe aan vervanging. Deze 


vervanging sluit aan bij het algemene uitgangspunt om prioriteit te geven aan de 


instandhouding van het bestaande netwerk. Nederland heeft Europese afspraken 


gemaakt om ERTMS aan te leggen teneinde één Europese spoorwegruimte te 


realiseren; investeren in de bestaande beveiliging gaat tegen deze afspraken in. 


Daarnaast biedt ERTMS meer mogelijkheden dan de huidige treinbeveiliging, zoals 


meer veiligheid, de mogelijkheid om meer treinen te laten rijden, en op termijn 


automatisch rijden. ERTMS is daarmee een belangrijke bouwsteen voor het 


realiseren van een toekomstvast OV-systeem in 20401.  


2.2 Van parlementair onderzoek naar MIRT-programma  


In februari 2012 concludeerde de commissie-Kuiken in haar onderzoeksrapport 


‘Onderhoud en Innovatie op het spoor’ dat een achterstand bestaat op het gebied 


van onderhoud van de spoorbeveiliging in Nederland en dat er voldoende 


aanknopingspunten zijn om ERTMS landelijk in te voeren.2 In reactie hierop nam de 


minister van Infrastructuur en Milieu in juni 2012 het principebesluit tot 


implementatie van ERTMS.3 Conform de MIRT-systematiek heeft dit op 11 april 


2014 geleid tot de voorkeursbeslissing ERTMS4, waarna de planuitwerkingsfase is 


gestart, en op 17 mei 2019 tot de programmabeslissing ERTMS.5 Conform MIRT-


systematiek zal worden toegewerkt naar een opleveringsbeslissing eind 2030. 


2.3 Grootprojectstatus en rapportages 


De Tweede Kamer heeft in 2013 de invoering van het ERTMS aangemerkt als Groot 


project, waarmee het Programma ERTMS onder de Regeling Grote Projecten valt. 


Tegelijkertijd met de voorkeursbeslissing in 2014 is bijgevolg de basisrapportage 


voor de planuitwerkingsfase naar de Tweede Kamer verzonden.3 Sindsdien 


rapporteert de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat elk halfjaar aan de 


Kamer en wordt jaarlijks in het voorjaar een accountantsrapport van de Auditdienst 


Rijk (ADR) met de rapportage meegestuurd.  


                                                


1 Kamerstukken II 2018/19, 23645, nr. 685 
2 Kamerstukken II 2011/12, 32707, nr. 9 
3 Kamerstukken II 2011/12, 32707, nr. 16 
4 Kamerstukken II 2013/14, 33652, nr. 14 
5 Kamerstukken II 2018/19, 33652, nr. 65 
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Naar aanleiding van de programmabeslissing ERTMS heeft de Kamer eind 2019 de 


uitgangspuntennotitie uit 2013 geactualiseerd. Dit betekent dat de 


programmabeslissing ERTMS de nieuwe referentie betreft op grond waarvan vanaf 


nu de voortgang zal worden gerapporteerd. Daarnaast deed de rapporteur namens 


de commissie in het algemeen overleg van 4 maart 2020 een aantal aanvullende 


verzoeken om verdere informatievoorziening nog meer te laten aansluiten op de 


behoefte van de Kamer, onder andere op het gebied van het rapporteren over de 


baten, financiën en risico’s.6 In deze rapportage is hieraan zo goed als mogelijk 


gehoor gegeven. 


2.4 Leeswijzer 


Dit document betreft de dertiende voortgangsrapportage ERTMS en is tevens de 


nieuwe basisrapportage. Dit betekent dat, overeenkomstig de verzoeken in de 


uitgangspuntennotitie, de referentiewaarden van de programmabeslissing ERTMS 


(17 mei 2019) vanaf nu het vertrekpunt zijn om de voortgangsrapportages op te 


baseren. Bij de onderdelen scope, planning, baten, financiën en risico’s is deze 


referentie uit de programmabeslissing weergegeven. Ook is specifiek voor de 


basisrapportage een aantal bijlagen toegevoegd waarin nadere context is gegeven. 


Zo bevat bijlage 4 een beschrijving van de organisatie van het programma ERTMS 


en bijlage 5 een overzicht van de belangrijkste Europese verplichtingen. 


 


De voortgangsinformatie tussen de twaalfde en dertiende voortgangsrapportage is 


eveneens getoond. Doordat eveneens de referentie naar het kabinetsbesluit en de 


vorige voortgangsrapportage consequent is doorgevoerd, wordt de voortgang van 


het Programma ERTMS inzichtelijk. 


 


Hoofdstuk 3 bevat een toelichting op de voortgang en ontwikkelingen van het 


programma ERTMS die zich in de verslagperiode hebben voorgedaan. In de 


daaropvolgende hoofdstukken wordt over de ontwikkelingen inzake de 


programmabeheersing gerapporteerd: de programmascope (4), de baten (5), de 


planning (6), de financiën (7) en de risico’s (8). Hoofdstuk 9 gaat in op de borging 


van de kwaliteit middels toetsing. Tot slot is in hoofdstuk 10 een overzicht 


opgenomen van de externe communicatie, zoals het verkeer met de Kamer.   


Over de ontwikkelingen in hoofdstuk 3.1 wordt gerapporteerd aan de hand van de 


projecten die binnen het programma ERTMS worden uitgevoerd. De stand hiervan is 


te vinden in bijlage 1. Bijlage 2 en 3 bevatten financiële logboeken ter 


ondersteuning van hoofdstuk 7 over de financiën. In bijlage 6 is de ontwikkeling van 


de aanleg van ERTMS in andere Lidstaten opgenomen. 


  


                                                


6 Kamerstukken 2019/20, 29984, nr. 892 
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3 Voortgang en ontwikkelingen Programma ERTMS 


Dit hoofdstuk gaat over de voortgang en de ontwikkelingen van het Programma 


ERTMS in de afgelopen verslagperiode, de eerste helft van 2020. In paragraaf 3.1 


wordt gerapporteerd over de voortgang en ontwikkelingen van de projecten die de 


programmadirectie ERTMS en de implementatie-organisaties onder de noemer van 


het Programma ERTMS uitvoeren. Het verloop van contacten met stakeholders en 


andere partijen wordt hierbij betrokken. Bijlage 1 bevat een overzicht van al deze 


projecten. Paragraaf 3.2 gaat over de ontwikkelingen op de raakvlakken met andere 


programma’s en projecten die van invloed zijn op het programma ERTMS (en vice 


versa). In Paragraaf 3.3 wordt ingegaan op ontwikkelingen op Europees vlak die 


raken aan de implementatie van ERTMS in Nederland (en vice versa). 


3.1 Voortgang en ontwikkelingen binnen het Programma ERTMS 


Projecten Beheer STM-ATB EG en NG (voor baseline 3) 


Een STM-ATB is een (hardware en software) module die, in het geval de trein over 


ATB-baanvakken rijdt, de vertaling maakt van het ATB-signaal in het spoor naar het 


beeldscherm van de machinist in de cabine van een trein. In de 


programmabeslissing is opgenomen dat de programmadirectie ERTMS zorgt voor de 


beschikbaarheid van een STM ATB EG (voor baanvakken voorzien van ATB Eerste 


generatie) en een STM ATB NG (voor baanvakken voorzien van ATB nieuwe 


generatie) tegen voor iedere partij gelijke condities. Dit om het gelijke speelveld te 


waarborgen. De afgelopen verslagperiode heeft de programmadirectie hier invulling 


aan gegeven voor de STM ATB EG. Elke geïnteresseerde partij kan nu een licentie 


bestellen om het gecertificeerde ontwerp van de door het Programma ERTMS 


ontwikkelde module te gebruiken. Een STM ATB NG is nog niet beschikbaar. De 


voorbereidingen zijn gestart om deze beschikbaar te krijgen voor de markt.  


 


Project Rangeren ERTMS 


De afgelopen verslagperiode zijn de studies Rangeren zonder ERTMS (RZE) en 


Hulpmiddel Rangeren voortgezet. Als onderdeel van het project Verbeterinitiatieven 


goederen wordt bovendien gewerkt aan een roadmap Rangeren, waarin haalbare 


tussen- en eindoplossingen voor het materieel, de infrastructuur en de 


gebruikersprocessen worden opgenomen. Deze roadmap zal in overleg met de 


spoorbedrijven, goederenvervoerders, materieeleigenaren en aanliggende bedrijven 


nader worden uitgewerkt. 


 


Project Aanbesteding systeemleverancier (Central Safety System) 


Eind april 2020 heeft ProRail de aankondiging van de aanbesteding van de 


systeemleverancier gepubliceerd. Dit is een belangrijke mijlpaal op het kritieke pad 


van de realisatie van ERTMS in de infrastructuur. ProRail gaat uit van een maximale 


contractwaarde van zo’n € 440 mln (incl. BTW) en een looptijd van 37 jaar inclusief 


25 jaar beheer en onderhoud van het ERTMS-systeem. Dit is ingeschat op basis van 


de verwachte omzet voor een proefbaanvak en zeven baanvakken. En daarnaast is 


de aanbesteding voldoende robuust gemaakt om aanvullend, conform 


vervangingsopgave, nog andere lijnen van ERTMS te kunnen voorzien in het kader 


van de landelijke uitrol voor 2030 of vlak daarna. 


 


Project ASAP ERTMS 


Ook het project ASAP ERTMS (Aanbesteding Snellere Aanpak ERTMS) is de 


afgelopen periode gestart. Met ASAP nodigt ProRail de markt uit om mee te denken 


en concrete voorstellen te doen voor het versnellen van de uitrol van ERTMS.  
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Project Proefbaanvak Hanzelijn, inclusief emplacement Lelystad 


In de vorige verslagperiode werd duidelijk dat de aanpak voor het proefbaanvak 


herzien moet worden. Het integreren van ERTMS met de huidige-treinbeveiliging op 


de Hanzelijn (dual signalling) stuitte op zowel technische als juridische bezwaren. In 


de verslagperiode is een andere technische variant uitgewerkt waarbij het 


proefbaanvak schakelbaar is. Het proefbaanvak kan daarbij worden omgeschakeld 


tussen ATB met lichtseinen (zoals op het conventionele deel van het Hoofdrailnet) 


en ERTMS level 2 baseline 3. In deze verslagperiode is de maakbaarheidstoets van 


de hiervoor benodigde omschakelfunctie afgerond. Daaruit is gebleken dat het 


proefbaanvak op deze manier technisch maakbaar is. In de komende periode wordt 


deze variant verder uitgewerkt en voorgelegd aan de stuurgroep ERTMS. 


 


Project Aanbesteding retrofit VIRM treinserie  


Op 8 januari 2020 heeft NS de aankondiging van de aanbesteding voor de ombouw 


van de eerste treinserie gepubliceerd. Het betreft de aanbesteding van 176 


dubbeldekker intercitytreinen, type VIRM. Hiermee wordt naar verwachting de derde 


migratiestap (eerste reizigerstrein start commerciële inzet op ATB-infrastructuur) 


tijdig gerealiseerd.  


 


Project Boord-wal verbinding Sprinter (SLT) 


Treinen moeten beschikken over een zogenaamde ‘boord-wal verbinding’ die het 


mogelijk maakt de onderhoudsstatus van de trein continu te monitoren. Dit geeft de 


mogelijkheid om potentiële storingen vroegtijdig te signaleren. De aanname tijdens 


de planuitwerkingsfase eind 2016 was dat deze verbinding reeds in de treinserie SLT 


aanwezig was. Deze aanname blijkt niet juist te zijn, waardoor de sprinters (type 


SLT) alsnog voorzien moeten worden van deze verbinding ter voorbereiding op de 


ombouw naar ERTMS. Het afgelopen halfjaar is dit project gestart. De financiële 


impact van deze tegenvaller wordt in kaart gebracht.  


 


Project Retrofit Arriva materieel  


Arriva Nederland heeft op de rand van de verslagperiode een contract getekend met 


leverancier Stadler om zesendertig treinen binnen de concessie OV Limburg 2016-


2030 van ERTMS te voorzien. Hieronder vallen ook de acht Drielandentreinen in 


Limburg.  


 


Project Upgrade goederenmaterieel 


Het opwaarderen van goederenmaterieel dat is uitgerust met de bestaande ERTMS-


specificatie (baseline 2) naar de nieuwe specificatie (baseline 3) verloopt. In de 


twaalfde voorgangsrapportage is aangegeven dat het risico groeit dat er 


onvoldoende goederenlocomotieven zijn omgebouwd voordat het eerste baanvak 


gereed is. Een aantal materieeleigenaren heeft inmiddels afgezien van deelname 


aan het CEF-programma en besloten nu geen prototype te laten ombouwen. Deze 


problematiek doet zich niet alleen in Nederland voor. De vereniging van Europese 


spoorwegleveranciers UNIFE heeft recent in een rapport aan de Europese Commissie 


gemeld dat er Europa-breed veel (met name technische, tender- en 


contractgerelateerde) belemmeringen zijn om ouder materieel van ERTMS te 


voorzien7. Enkele grotere partijen lijken wel door te zetten, waardoor naar 


verwachting de vierde en zevende migratiestap (eerste (internationale) 


goederentrein (omgebouwd/opgewaardeerd) start commerciële inzet op ATB-


infrastructuur) nog steeds tijdig kan worden gerealiseerd. 


 


                                                


7 https://www.unife.org/about-us/committees/19-unife-etcs-steering-committee.html 
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Project Retrofit aannemersmaterieel 


De programmadirectie ERTMS is samen met ProRail in gesprek met 


vertegenwoordigers van de vervoerende aannemers over de ombouw van het 


onderhouds- en aannemersmaterieel. Net als bij de goederensector gaat de focus 


uit naar de vergoeding van de aanpassingen die nodig zijn voor ERTMS. 


 


Project Verbeterinitiatieven goederen 


Voor het programma ERTMS is tijdige beschikbaarheid van voldoende omgebouwd 


spoorgoederenmaterieel noodzakelijk voor de ingebruikname van het eerste 


baanvak in 2026. In de verslagperiode is een verkenning afgerond om een breed 


gedragen beeld te verkrijgen van de problematiek waar de goederensector voor 


staat bij de invoering van ERTMS. Deze verkenning is bijgevoegd als bijlage bij de 


Kamerbrief over deze dertiende voortgangsrapportage ERTMS. Daarmee is een basis 


gelegd om negen oplossingsrichtingen nader te onderzoeken. De kosten en 


effectiviteit van deze oplossingsrichtingen zullen de komende tijd in beeld worden 


gebracht.  


3.2 Ontwikkelingen raakvlakken met andere programma’s en projecten 


De complexe omgeving van het spoor, waar veel andere grote projecten en 


programma’s voorbereid worden of in uitvoering zijn, is bij het kabinetsbesluit 


benoemd als grootste toprisico voor vertraging en/of meerkosten van het 


programma ERTMS. Bovendien heeft de implementatie van ERTMS effect op andere 


beleidsdoelen. De uitdaging is en blijft daarom een goede synergie te bereiken 


tussen het programma ERTMS en andere grote spoorprojecten en programma’s. In 


deze paragraaf wordt gerapporteerd over de projecten die een raakvlak hebben met 


het programma ERTMS en vice versa. 


 


Raakvlak met Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) 


Sinds 2018 worden de voortgang en eventuele issues op acht geïdentificeerde 


raakvlakken tussen PHS en ERTMS-programma elke drie maanden besproken in het 


directie-overleg van PHS en ERTMS. De principe-afspraak is gemaakt dat eerst PHS 


wordt gerealiseerd en daarna ERTMS wordt uitgerold op baanvakken. Op de punten 


dat de PHS-werkzaamheden een ERTMS-baanvak raken is hieronder een korte 


toelichting gegeven: 


 ERTMS op de deelcorridors OV SAAL-west én OV SAAL-oost is voorwaardelijk 


voor de realisatie van een hoogfrequente dienstregeling op SAAL.  


o In de tweede helft van 2020 is besluitvorming voorzien voor een 


bedieningsmodel voor OV SAAL. ERTMS kan worden aangelegd nadat PHS 


OV SAAL de ERTMS-voorbereidingen heeft getroffen op de corridor. Het 


baanvak OV SAAL-oost (Duivendrecht – Lelystad) heeft een raakvlak met 


Weesp. De besluitvorming over het bedieningsmodel en daarmee de 


variantkeuze in Weesp is later dan verwacht en dat heeft impact op de 


planning van het programma ERTMS. De planstudie voor de aanpassing van 


Weesp wordt in de tussentijd doorgezet, om vertraging te voorkomen of te 


beperken.  


o Het baanvak SAAL-west (Hoofddorp-Duivendrecht) kent een raakvlak met 


de projecten ZuidasDok en het derde perron Amsterdam Zuid. Eind maart 


2020 is besloten dat het project ZuidasDok opnieuw in deelpakketten zal 


worden aanbesteed, waarbij de planning van het project fors naar achteren 


schuift. Als gevolg hiervan kan de uitbreiding van station Amsterdam Zuid 


pas later plaatsvinden. Om te voorkomen dat ook de uitrol van ERTMS forse 


vertraging oploopt, is in de afgelopen verslagperiode besloten de 


bouwvolgorde om te draaien en eerst ERTMS te installeren op de vier sporen 


van station Amsterdam Zuid. De extra sporen van het derde perron 


Amsterdam Zuid worden later dan meteen onder ERTMS gebracht. 
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 Het baanvak Meteren-Eindhoven is een raakvlak wegens ontwikkelingen bij 


station Den Bosch. Voor station Den Bosch wordt gekeken naar een oplossing 


voor de transferproblematiek. Er vindt nadere afstemming plaats over synergie 


die kan worden bereikt in de uitvoering en planning tussen beide programma’s. 


 Het realiseren van een spanningssluis tussen Venlo en Kaldenkirchen draagt 


sterk bij aan het oplossen van verschillende knelpunten bij Venlo, waaronder de 


grensoverschrijdende treindienst Eindhoven-Düsseldorf. Momenteel doet ProRail 


onderzoek naar de haalbaarheid hiervan in afstemming met DB Netz loopt. Een 


toekomstvaste aanpassing van het emplacement Venlo en een tijdig besluit 


hierover zijn van belang voor het halen van de planning van ERTMS. Dit 


onderwerp wordt eveneens besproken binnen de Rijn-Alpenorganisatie, zie 


hoofdstuk 3.3. 


 


Raakvlak met HSL-Zuid 


Bij de twaalfde voortgangsrapportage is het rapport Aansluitingen HSL-Zuid op het 


ERTMS-hoofdrailnet naar de Kamer verzonden. In de rapportage zijn vijf 


alternatieven uitgewerkt over hoe de overgang van het hoofdrailnet naar de HSL-


Zuid kan worden vormgegeven. Het rapport is een tussenresultaat; na gunning van 


de leverancier van de infrastructuur ERTMS kunnen de alternatieven verder worden 


aangevuld en kan een keuze voor een van de alternatieven worden gemaakt. 


 


Raakvlak met instroom NS-treinserie DDNG  


NS heeft voorgesteld twee oudere treinseries (ICM en DDZ) niet te voorzien van 


ERTMS, omdat deze gedurende 2027 einde levensduur zijn en het daardoor 


economisch niet meer loont hier ERTMS in te bouwen. De betreffende zitplaatsen 


kunnen worden gecompenseerd door tijdige instroom van de Dubbeldekker Nieuwe 


Generatie (DDNG), die al over ERTMS beschikt. Deze instroom (die start in 2027) 


valt samen met de geplande periode waarin het eerste baanvak in dienst wordt 


genomen. De programmadirectie zal samen met NS de ontwikkeling van beide 


planningen volgen. 


 


Raakvlak maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer 


Het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer dient ter stimulatie van het 


spoorgoederenvervoer. De ambitie van de staatssecretaris is de positie van het 


spoorgoederenvervoer te verbeteren omdat het kostenniveau van dit vervoer ten 


opzichte van andere modaliteiten in de afgelopen jaren is verslechterd en de 


omvang in vervoerd tonnage is gestagneerd. De vervanging van ATB door ERTMS is 


een majeure lange termijn opgave: voor de vervoerders gaan de kosten van 


investeringen in ERTMS zodanig voor de baat uit dat dit een verantwoorde 


bedrijfsvoering (en daarmee concurrentiepositie) in de weg kan staan. Vanuit het 


programma ERTMS wordt getracht de overgang naar ERTMS voor de goederensector 


zo kostenefficiënt mogelijk vorm te geven, bijvoorbeeld via het project 


Verbeterinitiatieven goederen. 


 


STS-verbeterprogramma 


Specifiek voor ATB-Vv (ATB Verbeterde versie) geldt dat dit een technische 


toevoeging aan ATB-EG betreft (infrastructuur- en materieel-apparatuur). Vrijwel 


alle op het Nederlandse spoorwegnet toegelaten treinen zijn hiermee uitgerust. Aan 


de infrastructuur-kant wordt een ATB-Vv-installatie per sein aangelegd. Inmiddels is 


meer dan de helft van alle seinen hiermee uitgerust. Zoals in februari 2020 


aangegeven in de “Beleidsagenda Spoorveiligheid 2020-2025” wordt nog dit jaar de 


laatste aanleg-tranche van ATB-Vv (tranche 5) afgerond.8 Gegeven de komst van 


                                                


8 Kamerstuk 29893, nr. 242 
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ERTMS vindt vanaf nu de verdere aanleg van ATB-Vv alleen nog plaats op specifieke, 


incidentele risicolocaties, bijvoorbeeld bij nieuwe zogenaamde recidive seinen. Een 


recidief sein is een sein waarbij in een periode van vijf achtereenvolgende jaren drie 


keer (of vaker) door rood is gereden. 


 


Raakvlak toekomstbeeld OV 


ERTMS is een belangrijke stap bij het realiseren van de doelen uit het 


Toekomstbeeld OV. Het Toekomstbeeld OV schetst per regio een aantal 


ontwikkelrichtingen naar 2040. ERTMS heeft hierbij primair een randvoorwaardelijk 


karakter. De doorontwikkeling met nieuwe technologieën zoals Automatic Train 


Operation (ATO) en geautomatiseerde TMS (Traffic Management Systemen) worden 


in samenwerking met het programma ERTMS onderzocht.  


3.3 Europese ontwikkelingen 


Op verzoek van de Kamer wordt in deze paragraaf gerapporteerd over ervaringen 


met de invoering van ERTMS in andere Europese landen en de bijsturing die als 


gevolg van die ervaringen plaatsvindt. Rapportage vindt plaats aan de hand van de 


twee TEN-T corridors (zie figuur 3A) waar voor 2030 ERTMS wordt aangelegd en 


focust in het bijzonder op de (buur)landen Duitsland, België en Denemarken. Ook 


gaat deze paragraaf in op de initiatieven die worden ondernomen om met 


buurlanden tot afspraken te komen over de invoering van ERTMS op 


grensoverschrijdende trajecten. 


 


In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van de voortgang in andere Lidstaten. 


Samengevat komt de Europese situatie er momenteel op neer dat Noorwegen en 


Denemarken ver zijn met de implementatie; Oostenrijk gestart is met de realisatie; 


België zich in de realisatiefase bevindt; en Duitsland in de voorbereidende fase zit. 


Binnen Europa zijn er voorbeelden van landen die verder zijn, maar daarbij gaat het 


om ‘greenfield’-systemen (nieuwe lijnen). 


 


Rijn-Alpen-corridor 


Het ministerie van IenW is voorzitter van het ambtelijk overleg tussen ministeries 


en infrastructuurbeheerders van de landen betrokken bij de activiteiten van de Rijn-


Alpen-organisatie. Dit zijn naast Nederland: Duitsland, België, Zwitserland en Italië. 


In de afgelopen verslagperiode heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden. Centraal 


stond de aanleg van ERTMS in Duitsland op het traject langs de Rijn van 


Oberhausen tot aan Basel. Overleg met vervoerders maakte duidelijk dat hun 


materieel in 2026 gereed zal moeten zijn met de specificaties van baseline 3 


(hetzelfde als Nederland), omdat dan de Katsenbergtunnel met deze ERTMS-


specificatie open gaat. Het Europese Spoorwegbureau (ERA) ziet toe op de 


technische specificaties en zal testen voor toelating op infrastructuur 


samenbrengen. De Rijn-Alpen-organisatie heeft het initiatief genomen de 


testregimes op voorhand met elkaar af te stemmen en de grensovergangen daarin 


mee te nemen. 


 


Noordzee-Mediterrane-corridor  


Een soortgelijke corridororganisatie functioneert voor de Noordzee-Mediterrane 


corridor als bij bovenstaande Rijn-Alpencorridor. Naast Nederland zijn deelnemers: 


België, Luxemburg en Frankrijk. België werkt consequent aan de uitrol van zijn 


nationale ERTMS-programma. Bij wet is de vervoerders opgelegd hun materieel voor 


2026 gereed te hebben met ERTMS. Aandachtspunt voor de eigenaren en 


vervoerders, die internationaal actief zijn vanuit België, is de juiste ERTMS-


specificatie in te bouwen. Nederland en Duitsland gaan namelijk rond 2026 baseline 


3 aanleggen op hun delen van de corridor terwijl dan in België ERTMS baseline 2 in 


bedrijf komt. Duidelijk is dat baseline 3-apparatuur in treinen noodzakelijk is om te 
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kunnen blijven rijden; treinen voorzien van deze specificatie zijn namelijk inzetbaar 


op beide ERTMS-varianten in de infrastructuur. De programmadirectie ERTMS heeft 


hierover contact met Belgische materieeleigenaren. 


 


Materieel met Baseline 3 


Het ministerie Infrastructuur en Waterstaat en het programma ERTMS hebben in 


2018 het initiatief genomen een subsidieprogramma op te stellen voor de installatie 


van baseline 3 apparatuur in goederenmaterieel dat nu in Nederland rijdt. Dit 


materieel rijdt over de internationale corridor en de eigenaren moeten dus 


anticiperen op de verschillende nationale ERTMS plannen. De Europese Commissie 


steunt financieel dit Nederlandse programma, omdat ingezien wordt dat de 2030 


ERTMS ambities alleen kunnen slagen als ook het materieel overgaat naar baseline 


3. De subsidiestructuur is dit voorjaar in nauwe samenwerking met het Europese 


agentschap en het RVO (voor Nederland) verder vormgegeven. 


 
 


3A TEN-T corridors in Nederland 
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4 Scope van het Programma ERTMS  


In paragraaf 4.1 is beknopt beschreven wat de te realiseren scope is van het 


Programma ERTMS conform de programmabeslissing. Voor een uitgebreide 


toelichting op de programmascope wordt verwezen naar de onderliggende 


documenten die hieraan ten grondslag hebben gelegen.9 In paragraaf 4.2 wordt 


voor een aantal scope-indicatoren de voortgang gerapporteerd gedurende de 


realisatieperiode van het programma. Paragraaf 4.3 beschrijft hoe de scope wordt 


beheerd. Indien er is besloten over scopewijzigingen ten opzichte van de 


programmabeslissing worden deze hier toegelicht. Paragraaf 4.4 bevat het voorstel 


hoe om te gaan met mogelijke scope-ontwikkelingen, waaronder de ontwikkelingen 


na 2030 gegeven de landelijke uitrol. 


4.1 Programmascope 


Het programma ERTMS draagt bij aan bereiken van vijf beleidsdoelen: veiligheid, 


interoperabiliteit, snelheid, capaciteit en betrouwbaarheid. Deze beleidsdoelen zijn in 


het Programma van Eisen vertaald naar topeisen voor het programma ERTMS. De 


nadere concretisering en uitwerking van deze topeisen naar de verschillende 


aspecten (Infrastructuur, Materieel, Technische systemen, Gebruikers en Processen) 


is vastgelegd in het scopedocument. Hieronder volgt een samenvatting van de 


programmascope voor de basisinvestering die bij de programmabeslissing is 


vastgesteld: 


 Systeemontwerp conform de specificaties en passende bij ERTMS level 2 only, 


baseline 3, release 2. Waar mogelijk wordt voorbereid op (hybride) level 3; 


 Ruim zestig primaire gebruikersprocessen voor het rijden van treinen (zoals 


starten, stoppen, keren) moeten worden aangepast of toegevoegd; 


 Opleiden/instrueren van zo’n 15.000 gebruikers, van wie het werk in meer of 


mindere mate door de invoering van ERTMS verandert. Het gaat bijvoorbeeld 


om machinisten en treindienstleiders, maar ook om monteurs, inspecteurs en 


ontwerpers; 


 Operationeel harmoniseren van het bestaande ERTMS-baanvak Amsterdam-


Utrecht en de Hanzelijn, opdat machinisten ervaring kunnen opdoen met rijden 


onder ERTMS; 


 Zowel Amsterdam-Utrecht als de Hanzelijn geschikt maken voor 160 km/u; 


 Ombouw en of opwaarderen van materieel dat in aanmerking komt voor 


vergoeding op basis van een aantal criteria. Op grond van de huidige inschatting 


wordt rekening gehouden met ruim 1.300 materieeleenheden (treinen en 


locomotieven); 


 Het inrichten van een centrale organisatie voor cybersecurity; 


 Inrichten van de Hanzelijn en emplacement Lelystad als proefbaanvak; 


 Ombouwen van 7 baanvakken (345 km), zoals aangegeven in figuur 4A. Het 


gaat om: 


1. Kijfhoek – Roosendaal – Belgische grens 


2. OV SAAL (oost) 


3. Hoofddorp – Schiphol – Duivendrecht (SAAL west) 


4. Utrecht – Meteren 


5. Roosendaal – Den Bosch 


6. Eindhoven – Venlo – Duitse grens 


7. Meteren – Eindhoven 


                                                


9 https://ertms-nl.nl/dossiers/programmabeslissing/default.aspx 
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4A: ERTMS in Nederland 


 


Zoals in bovenstaande figuur zichtbaar is, waren bij de start van het Programma 
ERTMS al een aantal corridors van ERTMS voorzien. Het betreft 340 km in totaal, 


met 2 grensovergangen. Tabel 4B geeft een overzicht, inclusief de aanwezige 
ERTMS-versie. 
 
4B: bestaande ERTMS-baanvakken 
Corridors Level en Baseline  
HSL-Zuid (en Noord in België): Schiphol - Antwerpen Level 2, Baseline 2 
Havenspoorlijn: Rotterdam Kijfhoek (excl. emplacement) - 
Maasvlakte 


Level 1, Baseline 2 


Amsterdam Bijlmer Arena – Utrecht Centraal station (excl. 
emplacement) 


Level 2, Baseline 2 


Betuweroute: Kijfhoek (excl. emplacement) – Meteren - Zevenaar 
Oost – Duitse grens 


Level 2, Baseline 2 
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4.2 Indicatoren ten aanzien van het realiseren van de scope  


In paragraaf 4.1 van deze rapportage is de scope van het Programma ERTMS op 


hoofdlijnen beschreven zoals vastgesteld bij de programmabeslissing. Over de 


voortgang zal worden gerapporteerd aan de hand van onderstaande indicatoren. In 


onderstaande tabel 4C is deze rapportage als ‘0’- meting genomen. De uiteindelijke 


doelstelling is conform programmabeslissing. In de voortgangsrapportages zal de 


voortgang gerapporteerd worden ten opzichte van de ‘0’-meting. 


4C Indicatoren ten aanzien van het realiseren van de scope 


Scope-indicator Nulmeting VGR12  VGR13  
Doel in 
2030 


Aantal gebruikers opgeleid voor 
ERTMS  


0 0  0  ca. 15.000 


Aantal treinen / locomotieven 
omgebouwd c.q. opgewaardeerd 


0 0  0  ca. 1.300 


Aantal kilometer spoor omgebouwd 
binnen het programma ERTMS 


0 0  0  345 


Aantal kilometer spoor omgebouwd 
met ERTMS in Nederland  


340 340       340  685 


% kilometer spoor onder ERTMS van 
totaal Nederlands netwerk (2820km) 


12% 12%  12%  24% 


Aantal grensovergangen met ERTMS 
(TEN-T) 


2 2  2  4 


4.3 Scopebeheer 


Tijdens de uitvoering en gegeven de lange realisatieperiode is het waarschijnlijk dat 


er scopewijzingen zullen plaatsvinden. Indien een wijziging heeft plaatsgevonden zal 


hierover in deze paragraaf worden gerapporteerd.  


In de afgelopen verslagperiode is besloten om de zogenaamde ‘Cold Movement 


Detection’ -functionaliteit in treinen alleen voor reizigersmaterieel verplicht te 


stellen. Deze functie is bedoeld voor treinen die vanuit centraal bediend gebied 


vertrekken waarin zij voor aanvang van de dienstregeling opgesteld staan. Deze 


functie draagt bij aan de veiligheid en reduceert de werkbelasting tussen machinist 


en treindienstleider. Bij nader onderzoek is gebleken dat deze functie geen 


aantoonbare toegevoegde waarde levert voor goederenmaterieel en 


aannemersmaterieel, dat hoofdzakelijk in niet centraal bediend gebied opgesteld 


staat. Tevens heeft deze wijziging geen effect op de topeis veiligheid uit het 


Programma van Eisen. Het niet verplicht stellen van deze functie voor 


goederenmaterieel en aannemersmaterieel levert een besparing op van € 3,5 mln, 


die aan de post Onvoorzien is toegevoegd.      


4.4 Eventuele toekomstige ontwikkelingen 


Samenhang huidige programma ERTMS en landelijke uitrol 


Het kabinet Rutte-III heeft op 17 mei 2019 besloten voor 2050 het bestaande 


treinbeveiligingssysteem ‘Automatische treinbeïnvloeding’ (ATB) landelijk te 


vervangen door het European Rail Traffic Management System (ERTMS). Het 


Programma ERTMS heeft de opdracht de eerste fase vorm te geven tot en met 


2030. Hierbij is besloten dat de kosten en risico’s van deze eerste fase vallen binnen 


het taakstellend budget van afgerond € 2,5 mld (inclusief BTW, prijspeil 2020) op 


artikel 17 van het Infrastructuurfonds. Vanaf 2031, na afloop van het Programma 


ERTMS, is een reservering van € 100 mln per jaar (inclusief BTW) beschikbaar op 


artikel 20.03.02, als toevoeging op de bestaande Beheer, Onderhoud en 
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Vervangingsreeksen. Zo kan ook na afloop van het huidige Programma ERTMS in 


2030 ATB door ERTMS verder worden vervangen, beheerd en onderhouden.  


 


Het is belangrijk goed inzicht te hebben in de effecten van actuele ontwikkelingen 


binnen het Programma ERTMS op de landelijke uitrol om uiteindelijk tot een 


verantwoorde aanpak tot aan 2050 te komen. Hierbij behoort ook inzicht in de 


effecten ten aanzien van investering in ATB(-Vv) en effecten op realisatie van de 


baten voor veiligheid, capaciteit en interoperabiliteit. Ontwikkelingen die zich binnen 


het Programma ERTMS afspelen tot en met 2030, zoals scopewijzigingen of 


vertragingen, hebben immers een effect op de landelijke uitrol van ERTMS na 2030. 


 


Er bestaat op dit moment nog geen planning voor de periode na 2030 op basis 


waarvan een eventueel effect kan worden doorgerekend. De precieze impact zal 


bovendien afhangen van de vraag hoe de beschikbaarheid van nieuwe 


technologische mogelijkheden (bijvoorbeeld de overschakeling naar ERTMS 


(hybride) level 3) zich aandienen en hoe de prijs van het systeem zich ontwikkelt. 


En tevens in hoeverre mogelijke besparingen door synergievoordelen of verwachte 


innovaties kunnen worden geïncasseerd. 


 


ProRail heeft nu wel concreet zicht op de vervangingsopgave tot 2035. Uitgangspunt 


daarbij is dat tot het einde van het programma in 2030 alleen noodzakelijke gerichte 


vervangingsinvesteringen worden gedaan in ATB. Deze aanpak past binnen de 


huidige BOV-reeksen tot 2035. De zeven baanvakken worden naar verwachting voor 


2031 gerealiseerd. Op dit moment zijn er geen ontwikkelingen die aanleiding geven 


tot bijstelling. 


 


Het programma ERTMS dient nu eerst goed op te starten. Op middellange termijn, 


maar ver voor 2030, zal worden gestart met het vormgegeven van de landelijke 


uitrol en het opstellen van een integrale planning voor de eerstvolgende 


baanvakken. Daarbij is het zaak de vervangingsopgave te combineren met andere 


factoren uit de uitrolstrategie van ERTMS, zoals: capaciteitsknelpunten, Europese 


verplichtingen of het aanpassen van materieel binnen regionale concessies. Op het 


moment dat dit proces opstart zal hierover worden gerapporteerd via deze 


voortgangsrapportages. 


 


Noordelijke Lijnen 


Zoals aangegeven in de twaalfde voortgangsrapportage ERTMS10 heeft de 


programmadirectie ERTMS onderzocht in hoeverre het mogelijk is de Noordelijke 


Lijnen rond 2026 te voorzien van ERTMS. Tijdens de verslagperiode is vastgesteld 


dat het invullen van een aantal gestelde randvoorwaarden verder moet worden 


uitgewerkt. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de stabiele start van de 


realisatie van het Programma. 


   


                                                


10 Kamerstukken II 2019/20, 33652, nr. 65 
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5 Baten van het Programma ERTMS 


Bij de programmabeslissing ERTMS zijn de te verwachte baten van de investeringen 


in de zeven baanvakken tot en met 2030 in beeld gebracht. In paragaaf 5.1 wordt 


gerapporteerd over verwachte inschatting van de te realiseren baten in 2030, zoals 


ingeschat ten opzichte van de verwachtingswaarde bij de programmabeslissing. In 


paragraaf 5.2 wordt gerapporteerd over de ontwikkeling van de baten. 


5.1 Te verwachten baten van het Programma ERTMS, direct en indirect 


De programmadirectie ERTMS is verantwoordelijk voor de realisatie van de keuzes 


die leiden tot systeemverbeteringen. De systeemverbeteringen die door de 


programmadirectie ERTMS worden gerealiseerd, is in een aantal indicatoren 


beschreven (tabel 5a) en hieronder toegelicht.  


Veiligheid 


Bij de programmabeslissing is aangegeven dat door het Programma ERTMS het 


aantal STS-passages in Nederland afneemt met twaalf stuks per jaar; omgerekend 


zal op de ERTMS-baanvakken naar verwachting het aantal STS-passages met 72% 


dalen. De dichtligtijden van zeventien overwegen wordt korter. Hierdoor neemt de 


veiligheid toe. Hoewel het Programma ERTMS niet verantwoordelijk kan zijn voor de 


absolute veiligheid op het spoor, die is van meer factoren afhankelijk, is bij de 


programmabeslissing berekend dat zowel het verwachte aantal doden (0,15 per 


jaar), als het verwachte aantal zwaargewonden (0,64 per jaar) als gevolg van 


ongevallen op het spoor en overwegen lager liggen met ERTMS. 


 


Interoperabiliteit 


Bij de programmabeslissing ERTMS is aangegeven dat als gevolg van de uitrol van 


ERTMS tot aan 2030 de interoperabiliteit van het grensoverschrijdende 


goederenvervoer toeneemt van 65% tot 93% door het Programma ERTMS. De 


interoperabiliteit van het internationale personenvervoer stijgt van 10% naar 31%. 


Hier staat tegenover dat het aantal transities tussen ERTMS en ATB op het nationale 


spoornet ongeveer verdubbelt, waarmee de nationale interoperabiliteit afneemt. 


Gegeven de in 2019 inschatte autonome ontwikkeling draagt dit bijvoorbeeld bij aan 


21% meer reizigerskilometers en 13% meer tonkilometers met ERTMS op het 


Nederlandse netwerk dan in de situatie zonder het Programma. 


 


Capaciteit en snelheid  


Meer veiligheid op het spoor biedt indirect kansen voor meer capaciteit en snelheid 


op het spoor. Bij de programmabeslissing is aangegeven dat op de ERTMS-


baanvakken de verwachte opvolgtijd tussen twee treinen in dezelfde richting naar 


verwachting met 25% kan worden verkort en met twee treinen in tegengestelde 


richting 15%. Het Programma ERTMS leidt daarmee naar verwachting tot kortere 


reistijden voor reizigers. Ter indicatie gegeven de in 2019 ingeschatte autonome 


ontwikkeling: dagelijks maken 1 miljoen reizigers gebruik van het Nederlandse 


spoor. Op jaarbasis besparen alle reizigers met ERTMS naar verwachting 2,3 mln uur 


reistijd. Een rijtijdwinst van 1,7% per trein mag worden verwacht in 2030. 


 


Betrouwbaarheid  


Bij de programmabeslissing is tot slot gemeld dat ERTMS een beperkt positieve 


invloed heeft op de betrouwbaarheid van de reistijd van de reizigers. Het betreft 


storingen en vertraging. Het Nederlandse vervoerssysteem is internationaal gezien 


al zeer veilig, robuust en betrouwbaar. Gegeven deze hoge beschikbaarheid van het 


huidige systeem is de vermindering van treinvertragingstijd op het spoorsysteem 
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nihil. Wel is het van belang dat dit zo blijft; daarom wordt ook gerapporteerd over 


de indicator ‘vermindering van treinvertragingstijd’. Gegeven de in 2019 ingeschatte 


autonome ontwikkeling is het verwachte aantal reizigersverliesuren 0,2 mln uur 


lager in 2030 dan in de situatie zonder ERTMS. De aankomstpunctualiteit van 


intercitytreinen met ERTMS was destijds berekend op 3,2%. 


5A: Voortgang van het realiseren van de baten 


Systeemindicatoren11 
Programma-


beslissing 
VGR 12 VGR 13 


Doel in 
2030 


Interoperabiliteit    
 


I1: % treinkilometers onder ERTMS op 
Nederlands netwerk 


34% 34% 34% 34% 


Veiligheid      


I2: Daling STS-passages 72% 72% 72% 72% 


Capaciteit, snelheid, betrouwbaarheid     


I3: Rijtijdwinst, gemiddeld per trein 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 


I4: Opvolgtijdwinst tussen 2 treinen in 
dezelfde richting. 


25% 25% 25% 25% 


I5: Opvolgtijdwinst tussen 2 treinen in 
tegengestelde richting. 


15% 15% 15% 15% 


Betrouwbaarheid     


I6: Vermindering van treinvertragingstijd 
spoorsysteem als gevolg van storingen. 


0% 0% 0% 0% 


5.2 Batenmanagement binnen het programma ERTMS 


Het Programma ERTMS heeft sinds de voorkeursbeslissing ERTMS in 2014 een 


monitoringsinstrument ontwikkeld. In de programmabeslissing is op basis hiervan 


het verwachte bereik weergegeven van de implementatie van ERTMS, uitgedrukt in 


maatschappelijk (economische) effecten. Tijdens de realisatiefase is het van belang 


de impact te monitoren van de keuzes die binnen het Programma worden gemaakt. 


De locatie waar ERTMS wordt uitgerold, de ontwerpkeuzes van het ERTMS-systeem 


en de bestaande infrastructuur per baanvak dragen hebben bijvoorbeeld direct 


effect op de verwachte baten. Indien aanpassingen aan het systeem leiden tot 


veranderingen in de baten zal daarover in deze paragraaf worden gerapporteerd. 


Waar mogelijk kwantitatief in bovenstaande tabel, anders zal een kwalitatieve 


duiding worden gegeven. Tot nu toe heeft dit zich nog niet voorgedaan.  


Uiteindelijk gaat het erom wat de reiziger merkt van de komst van ERTMS. Dit wordt 


niet alleen beïnvloed door ERTMS, maar ook door beleid en maatschappelijke 


ontwikkelingen buiten het programma ERTMS. Er wordt daarom gesproken over 


potentiële voordelen van ERTMS. Er geldt bijvoorbeeld dat onder ERTMS sneller kan 


worden gereden (het systeem kan snelheden tot 500 km per uur aan), maar de 


feitelijke opname daarvan in de dienstregeling wordt bepaald door onder meer de 


logistieke mogelijkheden, het materieel zelf of de geluidsproductieplafonds. Ook is 


de realisatie van de doelstellingen afhankelijk van de reizigersgroei. Voor de 


realisatie van deze indicatoren kan het programma ERTMS dus niet een op een 


verantwoordelijk worden gehouden. Wel is het van belang periodiek een doorkijk te 


geven; hiertoe zal het ministerie van IenW periodiek opdracht verlenen aan een 


externe partij. Daarin zal ook het verzoek van de rapporteur worden meegenomen 


ten aanzien van: ‘de capaciteit en het percentage capaciteitsgroei spoorcorridors 


met ERTMS’ en ‘de benutte gerealiseerde capaciteit spoorcorridors met ERTMS’. 


                                                


11 De systeemindicatoren hebben betrekking op de scope van het Programma ERTMS, zoals 
verwoord in H4. I1 is hierop een uitzondering, deze indicator heeft een landelijke scope.  
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6 Planning van het Programma ERTMS 


De sectorbrede gecontroleerde invoering van ERTMS vindt plaats van de hand van 


tien migratiestappen. De eerste twee baanvakken vormen onderdeel van deze 


migratiestappen zodat er daardoor meer dan gebruikelijk aandacht is voor de 


ingebruikname. Hierna volgen de overige vijf baanvakken. Tezamen zijn dit de 


vijftien hoofdmijlpalen van het programma. In paragraaf 6.1 is een toelichting 


gegeven op de mijlpalenplanning en zijn voor de basisrapportage de 


referentiewaarden van de programmabeslissing herhaald. Voor een uitgebreide 


toelichting per migratiestap wordt verwezen naar de onderliggende documenten van 


de programmabeslissing ERTMS.12 De ontwikkelingen in de planning tijdens deze 


verslagperiode zijn beschreven in paragraaf 6.2. Paragraaf 6.3 gaat over de 


planning in relatie tot EU-verplichtingen. 


6.1 Mijlpalenplanning 


Een mijlpaal is gedefinieerd als het moment waarop de sector een wijziging 


operationeel in gebruik neemt. Bijvoorbeeld het moment dat de eerste opgeleide 


machinist met de eerste trein met ERTMS aan boord gaat rijden. De voorbereiding 


en uitvoering van de migratiestappen vinden veelal parallel aan elkaar plaats.  


Tabel 6A geeft een samenvatting van de migratiestappen, het gehanteerde criterium 


en de vastgestelde bandbreedte bij de realisatiefase. 


Figuur 6B geeft een grafisch overzicht van de planning en de mijlpalen. De planning 


van deze mijlpalen wordt gepresenteerd in bandbreedtes, die aangeven in welke 


periode de realisatie van een mijlpaal verwacht wordt, op basis van de vigerende 


planning en risicoprofiel. De programmadirectie ERTMS hanteert voor de interne 


sturing een gedetailleerdere planning. In figuur 6a is de verwachtingsdatum van de 


programmadirectie (deterministische datum) aangegeven met het driehoekje. Groen 


betekent dat het realiseren van de mijlpaal op schema ligt; geel betekent dat extra 


aandacht gevraagd is. Deze datum verschuift indien risico’s optreden of kansen 


worden gerealiseerd. Periodiek stelt de programmadirectie ERTMS een nieuwe versie 


van deze planning op. De oorspronkelijke planning van het kabinetsbesluit is 


weergegeven met de zwarte stip. 


 
  


                                                


12 https://ertms-nl.nl/dossiers/programmabeslissing/default.aspx 
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6A Migratiestappen ERTMS in Nederland conform programmabeslissing  


Mijlpalen 
Criterium voor 
migratiestap 


Programma 
beslissing 


Beheerprocessen en systemen  


1. Ketenbeheer gereed voor operatie. 
Ketenbeheer 
operationeel 


2021-2021 


2. Logistieke keten gereed voor operatie. 
 


Logistieke systemen 
omgebouwd 


2024-2024 


Materieelombouw  
3. Naar ERTMS omgebouwd reizigers-materieel start 
commerciële inzet op ATB-infrastructuur. 


First in class eerste 
serie toegelaten 


2022-2023 


4: Naar ERTMS omgebouwd goederenmaterieel start 
commerciële inzet op ATB-infrastructuur.  


First in class eerste 
serie toegelaten 


2022-2023 


7: Start commerciële inzet opgewaardeerd materieel in de  
operatie in het buitenland. 
 


First in class eerste 
serie toegelaten 


2022-2023 


Opgeleid personeel doet ervaring op met ERTMS  
5: Ervaringsleren personeel gestart op geharmoniseerd 
baanvak Hanzelijn. 


Opgeleid personeel 
gaat rijden 


2022-2023 


6: Ervaringsleren personeel gestart op geharmoniseerd 
baanvak Amsterdam-Utrecht. 
 


Opgeleid personeel 
gaat rijden 


2022-2023 


Opgeleid personeel doet ervaring op met ERTMS level 2, baseline 3  
8: Start commerciële operatie op proefbaanvak 
Hanzelijn/Lelystad met ERTMS level 2, baseline 3 met dual 
signalling.  
 


Reeds opgeleid 
personeel gaat rijden 


2026-2026 


Rijden onder ERTMS level 2 - only  
9: Start commerciële operatie op Kijfhoek – Roosendaal – 
Belgische grens met ERTMS level 2 only. 


Reeds opgeleid 
personeel gaat rijden 


2026-2028 


10: Start commerciële operatie op OV SAAL–oost met ERTMS 
level 2 only. 


Reeds opgeleid 
personeel gaat rijden 


2027-2029 


  
Start exploitatie overige baanvakken  
11. Hoofddorp – Schiphol – Duivendrecht 2028-2029 
12. Utrecht – Meteren  2028-2029 
13. Roosendaal – Den Bosch  2028-2030 
14. Eindhoven – Venlo – Duitse grens  2029-2031 
15. Meteren – Eindhoven  2030-2031 
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6B Mijlpalenplanning per migratiestap 
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6.2 Voortgang van de mijlpalenplanning van het Programma ERTMS 


In de verslagperiode is een nieuwe versie van de planning vastgesteld (planning 


versie 6.4). In deze planning zijn de eerder aan de Kamer gemelde bandbreedtes 


voor de mijlpalen gelijk gebleven. De haalbaarheid van de planning is in grote mate 


afhankelijk van de resultaten van de lopende aanbestedingen en de afspraken die 


met leveranciers gemaakt kunnen worden, maar bijvoorbeeld ook van de impact die 


de coronacrisis op de langere termijn heeft en van het realiseren van kansen tot 


versnelling. Totdat hierover meer duidelijk is, wordt vastgehouden aan de mijlpalen 


die ten tijde van de programmabeslissing zijn afgesproken. 


 


Bovenstaande laat onverlet dat sinds de programmabeslissing ERTMS zich een 


aantal gebeurtenissen heeft voorgedaan waardoor zonder verdere maatregelen de 


indienstellingsdata van drie baanvakken zouden schuiven. Het is echter nog te vroeg 


deze vertraging zondermeer te accepteren. Binnen het Programma ERTMS wordt 


hard gewerkt deze vertraging te beperken, dan wel terug te brengen. ProRail 


verwacht bovendien nog te kunnen versnellen, onder andere via het project ASAP 


(zie hoofdstuk 3.1). Ten aanzien van de ontwikkelingen op OV SAAL en ZuidasDok 


heeft de programmadirectie ERTMS samen met het Programma Hoogfrequent 


Spoorvervoer op basis van de huidige inzichten voorlopige uitgangspunten opgesteld 


voor de indienststelling van de OV SAAL-baanvakken. Dit is gedaan om de 


uitgangspunten voor de planningen van PHS en ERTMS gelijk te houden. Afhankelijk 


van de ontwikkelingen en verwachte besluiten bij PHS en ZuidasDok later dit jaar 


zullen deze uitgangspunten op een gepast moment geformaliseerd worden.  


 


In figuur 6B zijn vier mijlpalen aangegeven die aandacht vragen. Deze zijn 


hieronder in tabel 6C toegelicht. De overige mijlpalen liggen op schema. Ook is een 


korte toelichting gegeven op de eerste migratiestap, omdat deze al volgend jaar 


moet worden gerealiseerd. 


 


6C Belangrijke ontwikkelingen per migratiestap 


Migratiestap 
Programma-


beslissing 
VGR12 VGR13 


Migratiestap 1: Ketenbeheer is gereed voor 


operatie 
2021-2021 2021-2021 2021-2021 


De eerste migratiestap kan volgens de huidige verwachting conform planning 


worden gerealiseerd. Betrokken organisaties bereiden zich voor op ketenbeheer 


voor ERTMS met aanpassing van systemen en processen. Door ProRail en NS zijn 


in de afgelopen verslagperiode beproevingen gedaan op bestaande ERTMS-


baanvakken met het monitoren van de systemen en het uitwisselen van 


informatie (data). Hierdoor is het mogelijk storingen efficiënt en effectief op de 


lossen en noodzakelijke wijzigingen snel te implementeren. De komende jaren 


wordt ketenbeheer verder uitgebreid zodanig dat de organisaties zijn ingericht 


voor het nemen en vervolgens beheersen van een volgende migratiestap. 


Migratiestap 8: Start commerciële operatie op 


Hanzelijn en emplacement Lelystad met ERTMS 


Level 2 (Baseline 3). 


2026-2026 2026-2026 2026-2026 


De aanvankelijk gekozen inrichting van het proefbaanvak bleek technisch en 


juridisch niet maakbaar. Zie ook hoofdstuk 3.1. De ontwikkeling van het 


proefbaanvak ligt daarmee op het kritieke pad. 
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Migratiestap 9: Start commerciële operatie op 


Kijfhoek-Belgische grens met ERTMS Level 2- 


only. 


2026-2028 2026-2028 2026-2028 


Het uitwerken van de BIT-maatregelen en vormgeven van de aanbesteding voor 


de infrastructuur hebben meer dan een halfjaar tijd in beslag genomen dan 


vooraf was voorzien. Ook duurt de doorlooptijd van de aanbesteding langer dan 


verwacht ten tijde van de programmabeslissing. In totaal zal het eerste baanvak 


naar verwachting elf maanden later in dienst gaan. De nieuwe planningsdatum 


valt nog binnen de bandbreedte zoals opgenomen in de programmabeslissing. 


Migratiestap 10: Start commerciële operatie 


op SAAL-oost met ERTMS Level 2 only. 
2027-2029 2027-2029 2027-2029 


In 2019 is binnen PHS gebleken dat de dienstregeling voor PHS-corridor OV SAAL 


niet maakbaar was. De programmadirectie ERTMS heeft met PHS intensief 


afgestemd over de aanpassing op de planning. Het beeld is dat de indienststelling 


van OV SAAL-oost met circa een jaar vertraagt en daarmee invoering van ERTMS 


op dit baanvak ook. De nieuwe datum valt nog binnen de bandbreedte zoals 


opgenomen in de Railmap 4.0 (programmabeslissing). Definitieve besluitvorming 


over OV SAAL wordt eind 2020 verwacht, hierna kunnen de consequenties voor 


ERTMS verder worden bepaald. Nadat een planning is afgesproken met de 


ERTMS-leverancier zal deze wijziging definitief worden doorgevoerd. 


Migratiestap 11: Hoofddorp – Schiphol – 


Duivendrecht (SAAL-west) 
2028-2029 2028-2029 2028-2029 


De temporisering en heroverweging van het project ZuidasDok heeft grote 


consequenties voor de planning van ERTMS. In overleg met PHS en ZuidasDok 


worden scenario’s uitgewerkt om de bouwvolgorde om te draaien en eerst ERTMS 


aan te leggen, voordat de infrastructuur door ZuidasDok wordt aangepast. Zonder 


deze maatregelen zou de indienststelling naar 2037/2038 verschuiven. Nu valt de 


indienststellingsdatum net buiten de bandbreedte van de programmabeslissing 


ERTMS. In blijvende afstemming met ZuidasDok kan de impact op de planning 


van ERTMS verder worden bepaald. Nadat een planning is afgesproken met de 


ERTMS-leverancier zal deze wijziging definitief worden doorgevoerd. 
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6.3 Planning in relatie tot EU-verplichtingen en buurlanden 


Nederland kent vanuit Europa de verplichting om ERTMS aan te leggen. Specifiek 


voor deze basisrapportage zijn in bijlage 5 deze verplichtingen verder 


uitgeschreven. Zoals aangegeven bij de programmabeslissing ERTMS staat het 


kabinet Rutte-III voor een tijdige, zorgvuldige en kosteneffectieve aanleg van 


ERTMS. Dit betekent dat Nederland zo snel mogelijk de huidige beveiliging door 


ERTMS vervangt, maar niet sneller dan op een verantwoorde manier voor Nederland 


mogelijk is. Er wordt daarmee niet aan alle Europese verplichtingen voldaan. Op 


verzoek van de Europese ERTMS-coördinator rolt Nederland daarom met voorrang 


ERTMS uit op de Rijn-Alpen Corridor (plus omrijdroute via Venlo), zodat deze TEN-T-


corridor tijdig van ERTMS is voorzien. In tabel 6D zijn de verplichte baanvakken 


opgenomen met daarbij de actuele planning. Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd 


ten opzichte van de twaalfde voortgangsrapportage. 


 


6D Nederlandse baanvakken in relatie tot verplichte TEN-T corridors 2030 


Opdracht- 


gever 


TEN-T corridors Programma-


beslissing 


VGR12 VGR13 


Rijn-Alpen corridor: Amsterdam/Rotterdam naar 


Genua 


   


Nederland Rotterdam Maasvlakte – Kijfhoek  Gereed Gereed Gereed 


Nederland Rotterdam – Zevenaar – Duitse grens Gereed Gereed Gereed 


Duitsland  Nederlandse grens – Emmerich – Oberhausen    > 2026*   > 2026*  > 2026* 


     


Nooordzee – Mediterrane corridor: Amsterdam/ 


Rotterdam naar Marseille, Cork/Glasgow 


   


Nederland Rotterdam Maasvlakte – Kijfhoek Gereed Gereed Gereed 


Nederland Kijfhoek – Roosendaal – Belgische grens 2026-2028 2026-2028 2026-2028 


België  Nederlandse grens – Essen – Antwerpen 2020 2020 2020 


      


Noordzee – Baltische corridor: Amsterdam/ 


Rotterdam naar Warschau en Tallinn 


    


Nederland Amsterdam / Rotterdam – Utrecht – 


Amersfoort - Deventer – Oldenzaal – Duitse 


grens 


Na 2030 Na 2030 Na 2030 


Duitsland  Nederlandse grens – Berlijn Nog niet 


gepland 


Nog niet 


gepland 


Nog niet 


gepland 


Overige Europees verplichte TEN-T Corridors (2030)    


Nederland Amsterdam Westhaven – Centraal – Bijlmer  Na 2030 Na 2030 Na 2030 


Nederland Amsterdam Bijlmer – Utrecht Gereed Gereed Gereed 


Nederland Amsterdam Riekerpolder – Centraal Na 2030 Na 2030 Na 2030 


Nederland Utrecht Centraal Na 2030 Na 2030 Na 2030 


Nederland Utrecht – Meteren (aansluiting Betuweroute) 2028-2029 2028-2029 2028-2029 


Nederland Utrecht - Arnhem - Zevenaar Na 2030 Na 2030 Na 2030 


Nederland Vlissingen – Roosendaal Na 2030 Na 2030 Na 2030 


Nederland Den Haag - Rotterdam Na 2030 Na 2030 Na 2030 


      


Overige grensovergangen: omleiding Betuweroute    


Nederland Eindhoven – Venlo – Duitse grens 2029-2031 2029-2031 2029-2031 


Duitsland  Nederlandse grens – Kaldenkirchen – Keulen 2023 2023 2023 


* Afhankelijk van voortgang tracé/MER-procedures in Duitsland. In de Kamerbrief over de 
voortgang van het spoorgoederenvervoer en Betuweroute van 18 juli 2019 (Kamerstukken II 
2018/19, 29984, nr. 858) staat dat te verwachten is dat de aanleg van het Derde spoor niet 
voor 2026 zal zijn afgerond. 
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7 Financiën van het Programma ERTMS 


In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkelingen van het budget (7.1), de 


monitoring van de post onvoorzien (7.2), de raming van de kosten van het 


programma ERTMS en daarmee ook de prognose-eindstand voor de 


programmakosten (7.3), de raming van de kasreeks (7.4) de realisatie en prognose 


van aangegane verplichtingen en uitgaven (7.5) en tot slot de ontvangsten (7.6). 


Het programma ERTMS sluit aan bij het uitgangspunt van de Kamer dat de middelen 


herkenbaar in de begroting en de jaarverslagen te volgen zijn en integraal op één 


begrotingsartikel worden geboekt. Waar dat niet mogelijk is (bijvoorbeeld 


apparaatskosten of onderhoudskosten) zal middels deze rapportage het integrale 


beeld worden geborgd. 


7.1 Budget  


In onderstaande tabel 7A is vanaf de programmabeslissing ERTMS de ontwikkeling 


van de beschikbare budgetreeks in de Rijksbegroting weergegeven. Het budget 


wordt voor circa 99% gefinancierd uit het Infrastructuurfonds (artikel 17.07 ERTMS) 


en voor zo’n 1% uit Hoofdstuk XII Infrastructuur en Waterstaat (artikel 12.98 


apparaatskosten IenW). In bijlage 2 van deze rapportage is het historisch overzicht 


van alle budgetmutaties sinds de voorkeursbeslissing ERTMS weergegeven. 


 


In de afgelopen verslagperiode is het beschikbare programmabudget van € 2.472 


miljoen gewijzigd naar € 2.461 miljoen, stand Voorjaarsnota 2020. Deze afname is 


het gevolg van een afboeking van € 11 miljoen van een CEF-subsidie, doordat niet 


voor 2023 aan de subsidievoorwaarden kon worden voldaan. Deze afboeking was 


reeds aangekondigd in de vorige voortgangsrapportage, maar is nu ook 


administratief verwerkt. 


 
7A Budgetreeks uitgaven in Rijksbegroting  
Bedragen x € 1 mln (inclusief BTW). Stand voorjaarsnota. 
 


 
 


Prijs- 
peil 


Totaal 
t/m 
2018 


2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ev 


Programma
-beslissing 
17-05-2019 2017 


   
2.392              


VGR 11 
30-06-2019 2018 


   
2.426  


          
122  


       
268  


    
2.036            


VGR 12 
31-12-2019 2019 


   
2.472  


          
122  


          
66  


       
211  


       
135  


       
160  


       
224  


    
1.554    


VGR 13  
30-06-2020 2019 


   
2.461  


          
122  


          
66  


          
61  


          
60  


       
152  


       
134  


       
144      1.722  


Afrekening 
voorschotten  
(cf. begrotingsregels) 


          
8  


             
8  


              


Stand VGR 13 incl. 
afrekening 
voorschotten 


  
2.469  


         
130  


         
66  


         
61  


         
60  


       
152  


       
134  


       
144     1.722  


 


7.2 Monitoring post onvoorzien 


Onderdeel van het programmabudget is de post Onvoorzien. Deze post is bedoeld 


om tegenvallers en opgetreden risico’s op te vangen of om beheersmaatregelen te 


bekostigen om risico’s te beheersen. Tegen- of meevallende aanbestedingsresultaten 
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zullen worden onttrokken of toegevoegd aan de post Onvoorzien. Het budget is niet 


berekend op het opvangen van exogene risico’s zoals bijvoorbeeld: wijzigingen in 


wet- en regelgeving, verschillen tussen marktprijzen en de jaarlijkse index van de 


bruto overheidsindexeringen (IBOI) waarmee het programmabudget geïndexeerd 


wordt. Indien exogene risico’s optreden met gevolgen voor het programmabudget 


dient per gebeurtenis besloten te worden hoe deze gevolgen afgedekt worden. 


 


In tabel 7B zijn de mutaties weergeven in de afgelopen verslagperiode. In bijlage 3 


van deze voortgangsrapportage is het historisch logboek weergegeven van de post 


Onvoorzien. In de afgelopen verslagperiode is per saldo € 15,6 miljoen toegevoegd 


aan het budget van de post Onvoorzien en bedraagt (afgerond) € 456 miljoen. De 


belangrijkste meevallers in het voornoemde saldo betreffen: het niet ombouwen van 


treinseries ICM en DDZ, meevaller in de apparaatskosten van het programma 


ERTMS over het jaar 2018 en het niet verplicht stellen van Cold Movement Detection 


voor materieel goederenvervoer en aannemersmaterieel. Belangrijkste tegenvallers 


in dit saldo betreffen de compensatiekosten als gevolg van onttrekking 


verkeersleidingscapaciteit ten gevolge van het volgen van opleidingen en training, 


meerkosten als gevolg van de BIT-toets en meerkosten voor STM ATB. Er zijn in de 


afgelopen verslagperiode geen aanbestedingsresultaten te melden. 


 


Het actuele budget van de post Onvoorzien wordt al toereikend beschouwd gegeven 


de actuele raming (zie paragraaf 7.3) en de fase waarin het programma zich nu 


bevindt. 


 


7B Monitoring post onvoorzien 
Bedragen x € 1 mln (inclusief BTW) 
 


Mutatie    
(VTW-nr. 
*) 


Toelichting Budget 


  Programmabeslissing prijspeil 2017 449,4 


  subtotaal mutaties programmabeslissing t/m VGR 12 -9,2 


  VGR 12 (31-12-2019) prijspeil 2019 440,2 


VTW0002 Meerkosten als gevolg van opvolgen aanbevelingen BIT-toets -4,3 


VTW0003 Onttrekking onvoorzien STM ATB -3,1 


VTW0004 Dotatie meevaller programmakosten 2018 10,0 


VTW0011 Dotatie scopewijziging Cold Movement Detection 3,5 


VTW0021 Dotatie meevaller niet ombouwen ICM/DDZ 36,0 


VTW0022 Onttrekking tegenvaller simulatoren NS -0,1 


VTW0023 Onttrekking onvoorzien PID Verkeersleiding -25,2 


VTW0024 Onttrekking onvoorzien project ASAP -1,1 


  subtotaal mutaties in verslagperiode 15,6 


  VGR 13 (30-06-2020) prijspeil 2019 455,8 


* VTW-Id = nummers van het Voorstel tot wijziging (VTW). Som der delen kan afwijken door 
afrondingen. 
 


In VGR 12 is een stand van € 444,7 miljoen gerapporteerd. Het verschil van € 4,5 


miljoen wordt verklaard door een verschil in de indexeringsberekening 2018 en 


2019. Dit was per abuis meegenomen en is nu gecorrigeerd. Het budget van de post 


Onvoorzien is in bovenstaande tabel berekend met de jaarlijkse index van de bruto 


overheidsindexeringen (IBOI) waarmee ook het programmabudget is geïndexeerd. 
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7.3 Kostenraming van het Programma ERTMS  


In tabel 7C is de ontwikkeling van de kostenraming ten opzichte van de 


programmabeslissing en de laatste drie voortgangsrapportages weergegeven. De 


actuele raming betreft de prognose eindstand op basis van de verwachtingswaarde 


van de programmakosten. Een deel van de kosten wordt betaald uit bijdragen die 


buiten het Infrastructuurfonds artikel 17.07 ERTMS lopen. Het betreft de volgende 


bijdragen: (1) de voorziene CEF-subsidie die rechtstreeks aan goederenvervoerders 


en/of materieeleigenaren wordt vergoed, (2) de eigen bijdrage van 


goederenvervoerders en/of materieeleigenaren voor de ombouw van locomotieven, 


(3) de bijdrage van ProRail (uit BOV-gelden, artikel 13) voor het vervangen van de 


bestaande spoorstroomlopen door assentellers op het baanvak Kijfhoek-Roosendaal- 


Belgische grens. De raming minus de voornoemde bijdragen vormt het bedrag dat 


ten laste wordt gebracht van het budget Infrastructuurfonds artikel 17.07 ERTMS en 


artikel 12.98 apparaatskosten HXII Infrastructuur en Waterstaat. 


 


In de afgelopen verslagperiode is de raming ongewijzigd. Binnen de raming is een 


verschuiving doorgevoerd van € 13 miljoen van de voorzienbare kosten naar de 


raming post onvoorzien. Dit wordt vooral veroorzaakt door het saldo mee- en 


tegenvallers in de afgelopen verslagperiode (zie toelichting eerder in paragraaf 7.2). 


 


De actuele budgetspanning is ongewijzigd ten opzichte van de gerapporteerde 


budgetspanning van de vorige voortgangsrapportage en bedraagt afgerond € 47 


miljoen. In VGR 12 was de afboeking van € 11 miljoen CEF-subsidie nog niet 


verwerkt in het budget. Deze mutatie is per Voorjaarsnota doorgevoerd in de 


begroting en thans verwerkt in de VGR 13 budgetstand. In VGR 12 was voor het 


bepalen van de budgetspanning reeds rekening gehouden met deze tegenvaller.  


 
7C Raming programmakosten   
Bedragen x € 1 mln (inclusief BTW) 
 


 Programma VGR 11 VGR 12 Mutaties 
in afgelopen 


verslag-
periode 


VGR 13 


 beslissing 30-06-19 31-12-19 30-06-20 


 
prijspeil 2017 


prijspeil 
2018 


prijspeil 
2019 


prijspeil 
2019 


Voorzienbare kosten             2.115  
           


2.142  
           


2.233             -13  
            


2.220  


Post Onvoorzien                449  
               


455  
               


445  
                 


13 
               


458  


Raming kosten             2.564  
          


2.598  
           


2.678  
                 


0  
           


2.678  


-/- Overige bijdragen               -172          -172          -170  
                    


-          -170  


CEF subsidie  
                        


-36  
                       


-36  
                       


-24  
                           


-  
                       


-24  


Eigen bijdrage vervoerders 


                        


-90  


                       


-90  


                       


-98  


                           


-  


                       


-98  


Assentellers ProRail 
                        


-46  
                       


-46  
                       


-48  
                           


-  
                       


-48  


Bedrag t.l.v. artikel 17.07 IF 
en artikel 12.98 HXII             2.392  


           
2.426  


           
2.508  


                  
0  


            
2.508  


Budgetspanning 
                     


-  
                   


-             -36             -11  
              


            -47  


7.4 Kasreeks raming 


In onderstaande tabel 7D is de meerjarige kasprognose weergegeven van de netto 


raming. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt in welke jaren er uitgaven worden 


verwacht. Deze kasprognose wordt vergeleken met de actuele budgetreeks van de 
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beschikbare middelen uit de Rijksbegroting. Met deze vergelijking wordt inzichtelijk 


gemaakt in welke jaren er een verschil wordt verwacht waar de Rijksbegroting op 


aangepast dient te worden. 


 


7D Kasreeks incl. confrontatie budgetreeks 
Bedragen x € 1 mln (inclusief BTW) 


 
VGR13 t/m 


2018 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 


e.v. 
Totaal 


Netto 
programmakosten 


122 66 61 60 152 134 144 1.769 2.508 


Budgetreeks 
Rijksbegroting 


122 66 61 60 152 134 144 1.722 2.461 


∆ t.o.v. 
budgetreeks 
Rijksbegroting 


- - - - - - - -47 -47 


7.5 Realisatie en prognose van aangegane verplichtingen en uitgaven 


In deze paragraaf worden de realisatiecijfers verantwoord met betrekking tot 


aangegane verplichtingen en uitgaven. In tabel 7E wordt de cumulatieve stand van 


de verplichtingen en uitgaven weergegeven met de mutaties ten opzichte van de 


vorige voortgangsrapportage.  


 


In de afgelopen verslagperiode is voor € 321,6 miljoen aan nieuwe verplichtingen 


aangegaan. Deze nieuwe verplichtingen betreffen vooral afgegeven 


subsidiebeschikkingen voor de coördinatieopdracht van het programma door ProRail 


(€ 65 mln) en de implementatieopdracht ten aanzien van de infrastructuur door 


ProRail (€ 255 mln) voor organisatiekosten, projecten en het aanbestedingstraject 


voor het ERTMS Central Safety System. In de afgelopen periode is € 20,6 miljoen 


uitgegeven. Deze uitgaven hebben voornamelijk betrekking op declaraties van 


ProRail voor de programmadirectie ERTMS en de implementatie-organisatie bij 


ProRail voor bovenstaande posten. Van de € 571,7 mln aan aangegane 


verplichtingen hebben € 207,3 mln tot uitgaven geleid; de openstaande stand 


verplichtingen betreft daarmee afgerond € 364,5 mln. De uitsplitsing staat in tabel 


7F. 


 
7E Aangegane verplichtingen en uitgaven (cumulatief)    
Bedragen x € 1 mln (inclusief BTW) 


 


 Aangegane verplichtingen Uitgaven 


 


t/m 
VGR 12 mutaties 


verslag- 
periode 


t/m 
VGR13 


t/m VGR 
12 mutaties 


verslag-
periode 


t/m 
VGR13 


 
31-12-19 30-06-20 


31-12-
19 


30-06-
20 


Hoofdstuk XII IenW              12,8  
                 


0,4  
               


13,2  
            


12,3  
                  


0,4  
            


12,7  


Infrastructuurfonds            237,3  
            


321,3  
            


558,6  
          


166,9  
               


20,2  
         


187,1  
-17.07.01 
Realisatiefase 


                  
142,0  


                    
321,1  


                    
463,1  


                   
88,5  


                        
19,8  


                
108,3  


-17.07.02 Verkenning 
en planuitwerking 


                    
95,3  


                         
0,2  


                       
95,5  


                   
78,4  


                          
0,4  


                   
78,8  


Totaal programma           250,1  
            


321,6  
            


571,7  
         


179,2  
               


20,6  
         


199,8  


17.07.02.995 
Terugontvangen 
voorschotten       


                     
7,5    


                     
7,5  


Totaal incl. 
terugontvangen 
voorschotten 


                  
250,1  


                    
321,6  


                    
571,7  


                 
186,7  


                        
20,6  


                
207,3  
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7F Stand openstaande verplichtingen Programma ERTMS 
Bedragen x € 1 mln (inclusief BTW) 


 


  Verplichtingen Mutaties Openstaand 


 


t/m VGR 12 
31-12-2019 


Aangegane 
verplichtingen Uitgaven 


t/m VGR 13 
30-6-2020 


Hoofdstuk XII IenW 0,6 0,4 0,4 0,6 


Infrastructuurfonds  62,8   321,3  20,2   62,8  


- 17.07.01 Realisatiefase 53,5  
                                                           


321,1  
                                          


19,8  
                                                                                   


354,8  


- 17.07.02 Verkenning en 
planuitwerking  


                                                                                                      
9,4  


                                                         
0,2  


                                                
0,4  


                                                                                 
9,1  


Totaal  
                                                              


63,4  
                                                   


321,6  
                                          


20,6  
                                                                                     


364,5  


 


7.6 Ontvangsten Rijksbegroting 


In tabel 7G worden de ontvangsten op de Rijksbegroting van het Programma ERTMS 


verantwoord. De in paragraaf 7.3 genoemde overige bijdragen worden niet als 


ontvangst verantwoord en lopen buiten de begrotingsverantwoording artikel 17.07 


ERTMS en artikel 98 Hoofdstuk XII IenW. 


 
7G Ontvangsten Rijksbegroting  
Bedragen x € 1 mln (inclusief BTW) 


 


 t/m VGR 12 mutaties t/m VGR13 


 
31-12-19 verslagperiode 30-06-20 


Artikel 98 Hoofstuk XII IenW                   -                       -                       -   


Artikel 17.09 Infrastructuurfonds              12,1                 17,2                 29,3  


Totaal ontvangsten               12,1                17,2                29,3  


 


In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 17,2 miljoen ontvangen. Deze 


ontvangsten betreffen vooral de afrekening voorschotten met ProRail (€ 12,5 mln) 


en de ontvangsten van EU-subsidiegelden (€ 4,7 mln). In de stand ontvangsten tot 


en met de twaalfde voortgangsrapportage is € 7,5 van de € 12,1 miljoen aan 


voorschotten terugontvangen. 
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8 Risicomanagement binnen het Programma ERTMS 


Het Programma ERTMS betreft een lang lopende, complexe opgave voor de sector 


met veel afhankelijkheden tussen verschillende partijen en ontwikkelingen. Het 


Programma is daarom altijd omgeven met risico’s en onzekerheden. Deze worden 


binnen het Programma gedurende de looptijd gesignaleerd en expliciet benoemd 


waarop vervolgens adequate beheersmaatregelen worden getroffen om de kans van 


optreden en/of de negatieve gevolgen te beperken. Risico’s en onzekerheden met 


financiële gevolgen vormen mede de onderbouwing voor de prognose eindstand (zie 


hoofdstuk 7). In paragraaf 8.1 wordt de opzet van het risicomanagement binnen het 


Programma ERTMS beschreven. Paragrafen 8.2, 8.3 en 8.4 geven verschillende 


dwarsdoorsnedes van het risicodossier weer, te weten: ‘8.2 risico’s per thema, 8.3 


risico’s met effect op de planning en 8.4 risico’s met effect op de kostenraming. 


8.1 Ontwikkeling risicomanagement binnen het Programma ERTMS 


Met ingang van de twaalfde voortgangsrapportage is het risicomanagement primair 


gericht op tien ongewenste topgebeurtenissen (OTG’s), die gedurende de looptijd 


beheerst worden voor het behalen van de programmadoelen. Door deze thema-


indeling zijn koppelingen van risico's met producten, projecten en 


verantwoordelijkheden zichtbaar. Door de structuur van de tien ongewenste 


topgebeurtenissen (A tot en met J) is het bovendien mogelijk risico’s die zich op 


verschillende niveaus binnen het programma voordoen met elkaar te verbinden. Het 


onderliggende risicodossier wat sinds de start van het programma is opgebouwd 


bevat enkele honderden individuele risico’s, die via een clustering op een hoger 


abstractieniveau worden gekoppeld aan de OTG’s. Deze structuur blijft gedurende 


de looptijd van het programma in principe ongewijzigd, wat voor een eenduidige en 


herkenbare manier van rapporteren over de risico’s zorgt. In de 


voortgangsrapportages wordt aan de hand van figuur 8A over de stand van het 


risicoprofiel van het Programma gerapporteerd (paragraaf 8.2). In het figuur is 


middels kleurverschil in de balken de ontwikkeling ten opzichte van de vorige 


rapportage weergegeven  


 


Sinds de programmabeslissing is sprake van een transitie waarbij een groot deel van 


de risico’s belegd is bij de verschillende implementatieorganisaties, omdat daar de 


beheersing binnen de diverse projecten plaatsvindt. Op dit moment worden de 


risicodossiers per implementatieorganisatie verder ingericht, geactualiseerd en 


gekwantificeerd. Tevens worden afspraken gemaakt over de consolidatie van deze 


dossiers op programmaniveau. Dit transitieproces duurt langer dan verwacht en is 


nog niet afgerond. Hierdoor is het nog niet mogelijk is om de belangrijkste financiële 


(groter dan € 10 mln) en tijdsrisico’s en onzekerheden op individueel risiconiveau te 


kwantificeren en te rapporteren. Hangende de afronding van dit transitieproces zijn 


daarom in paragraaf 8.3 en 8.4 op een hoger abstractieniveau de belangrijkste 


risicoclusters weergegeven die de top tijd- en geldrisico’s bepalen. Zo is getracht 


een tussentijdse invulling te geven aan de toezegging aan de Kamer. 


8.2 Ontwikkeling inzake ongewenste topgebeurtenissen 


Het risicoprofiel van het Programma ERTMS is - overall gezien - in de afgelopen 


verslagperiode toegenomen ten opzichte van de vorige verslagperiode. De 


beheerstatus van de tien ongewenste topgebeurtenissen voor het programma 


ERTMS per einde van de verslagperiode is opgenomen in figuur 8A. De belangrijkste 


ontwikkelingen die het risicoprofiel hebben doen toenemen zijn: 


A.   Door de coronacrisis (en daaruit voortvloeiende richtlijnen) wordt de  
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      voortgang van het Programma mogelijk bedreigd. 


C.   Ontwikkelingen binnen andere raakvlakprojecten en programma’s (OV  


      SAAL/Zuidasdok, Venlo) leiden tot toenemende onzekerheid op de planning. 


E.   Materieeleigenaren en goederenvervoerders voldoen door onzekere  


businesscase in combinatie met de coronacrisis niet tijdig aan de CEF-      


subsidievoorwaarden (deadline 31-12-2023) en trekken nu hun deelname aan 


      het ombouwprogramma terug. 


 


8A Ongewenste topgebeurtenissen  


 


De ongewenste topgebeurtenissen die versterkte aandacht vragen en de 


gebeurtenissen die sinds de twaalfde voortgangsrapportage van kleur zijn veranderd 


zijn hieronder toegelicht, inclusief de beheersmaatregelen. Het gaat om vier 


gebeurtenissen (A, C, E en H),  


 


A: Organisatie en samenwerking is onvoldoende 


Corona heeft in de afgelopen periode mondiaal centraal gestaan en heeft tot grote 


veranderingen gezorgd in de manier van werken die naar verwachting nog enige tijd 


zal duren. Middels het maximaal faciliteren van het digitaal op afstand werken 


worden de gevolgen voor mogelijke vertragingen in het werkproces zoveel mogelijk 


beperkt. Er is zorg over de impact van corona op de sector en de negatieve 


gevolgen die dat voor het Programma ERTMS met zich mee kan brengen. Op dit 


moment is nog onvoldoende duidelijk wat bijvoorbeeld de impact is van de 


coronacrisis op de productiecapaciteit van leveranciers die betrokken worden bij de 
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ombouw van infrastructuur en materieel.  


 


C. Negatieve externe invloed op het ERTMS-programma 


In paragraaf 3.2 is het raakvlak met PHS toegelicht voor de ERTMS-baanvakken OV-


SAAL-oost en Hoofddorp-Schiphol-Duivendrecht (OV SAAL-west). Zonder 


beheersmaatregelen wordt de doorwerking daarvan voor ERTMS op het baanvak OV 


SAAL-Oost geschat op 1-2 jaar vertraging en voor OV SAAL-West op circa 8 jaar. De 


beide programmadirecties zijn daarom intensief met elkaar in overleg hoe dit effect 


te beperken. Voor OV SAAL-Oost is het voorlopige uitgangspunt dat het deel 


Lelystad-Hollandsche brug zo snel mogelijk wordt gerealiseerd. Weesp en de daarop 


aansluitende baanvakken zullen dan later gerealiseerd worden. Ten aanzien van OV 


SAAL-West is als werkhypothese het voorlopige uitgangspunt dat de bouwvolgorde 


wordt omgedraaid (eerst ombouw naar ERTMS en daarna de aanpassingen door 


PHS); daarmee blijft de impact voor het programma ERTMS relatief beperkt. Op het 


moment dat de aanbesteding van de systeemleverancier voor de infrastructuur van 


het programma ERTMS ver genoeg is, wordt de planning opnieuw beschouwd. 


 


Het risico bestaat dat gezien de veelheid en complexiteit van projecten en plannen 


op en rond emplacement Venlo het uitgangspunt voor de eisen die aan ERTMS 


moeten worden gesteld, te lang uitblijft. Middels prioritering in de planvorming en 


het instellen van een specifieke regiegroep wordt dit risico beheerst. Ook is een 


onderzoek naar het vervangen van de oude omschakelbare bovenleiding naar een 


vaste spanningssluis uitgevoerd. Dit kan veel bestaande knelpunten oplossen 


waarbij DB Netz heeft aangegeven hieraan te willen meewerken.  


 


E. Niet tijdig omgebouwd en/of geïmplementeerd materieel van materieeleigenaren 


en vervoerders  


Het bij de twaalfde voorgangsrapportage gerapporteerde risico dat er onvoldoende 


goederenlocomotieven zijn omgebouwd voordat het eerste baanvak gereed is, 


neemt toe. Zorgen over de negatieve businesscases bij materieeleigenaren en 


vervoerders, maken dat zij aarzelen hun materieel om te laten bouwen. Recent is 


een verkenning afgerond om een breed gedragen beeld te verkrijgen van de 


problematiek waar de goederensector voor staat bij de invoering van ERTMS. Op dit 


moment worden oplossingsrichtingen uitgewerkt door de betrokken partijen. Voorts 


wordt ingezet om de deadline van 31 december 2023 behorende bij de CEF-


subsidies in verband met corona met een jaar te verschuiven en daarmee meer 


vervoerders voor ombouw in het project upgrade te interesseren. 


 


Het risico bestaat dat de specificaties voor cybersecurity te laat beschikbaar zijn 


waardoor er niet tijdig een eenduidige en met buurlanden afgestemde specificatie 


beschikbaar is voor de ombouwcontracten. Hierdoor is het risico aanwezig dat de 


vervoerders worden geconfronteerd met mogelijke meerkosten en extra test -en 


toelatingsprocedures. In overleg met de stakeholders dient een level playing field te 


worden gecreëerd voor cybersecurity en zo dicht mogelijk te worden aangesloten bij 


bestaande regelgeving en instrumenten, voor zover Europese richtlijnen ontbreken. 


 


H. De per migratiestap opgeleverde processen/systemen zijn onvoldoende geschikt 


voor gebruik 


Naar aanleiding van de aanbevelingen uit de BIT-toets zijn de migratiestappen 


verder uitgewerkt naar zo’n zestig deelstappen om de beheersbaarheid van het 


programma te vergroten. Het risicoprofiel voor deze OTG is hierdoor in de afgelopen 


verslagperiode afgenomen.  
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8.3 Belangrijkste planningsrisico’s en onzekerheden 


Vanuit het risicodossier is op basis van expert judgement een grove selectie 


gemaakt dat inzicht geeft in geclusterde risico’s die een substantieel effect kunnen 


hebben op de planning. Omdat de individuele risico’s nog niet methodisch kunnen 


worden geconsolideerd (zie paragraaf 8.1), kan nog geen verwachtingswaarde 


worden opgenomen. Dit verzoek van de Kamer zal worden vormgegeven zodra dat 


mogelijk is. 


 


8B Toprisico’s en onzekerheden ten aanzien van de planning 


 Coronacrisis leidt tot vertraging voortgang programma. 


 Het opdelen en toewijzen van de programmascope aan implementatieorganisaties  en de daarbij 


behorende afstemming binnen de sector is complexer en kost meer tijd dan voorzien. 


 Ontwikkeling voortgang en planning raakvlakprojecten heeft negatieve impact op ERTMS-


planning. 


 De integrale werking van het ERTMS-systeem wordt onvoldoende aangetoond waardoor de 


uitrol van de baanvakken vertraagt. 


 Onvoldoende specialistische kennis beschikbaar waardoor vertraging ontstaat. 


 


Bovenstaande risico’s worden als volgt beheerst: 


 Coronacrisis leidt tot vertraging voortgang programma. Het effect van dit risico  


op de planning wordt zoveel mogelijk beheerst door digitaal werken op afstand te 


faciliteren en fysieke maatregelen te organiseren om veilig (plenair) overleg te 


kunnen voeren. 


 


 Het opdelen en toewijzen van de programmascope aan implementatie: 


organisaties en de daarbij behorende afstemming binnen de sector is complexer en 


kost meer tijd dan voorzien. Het effect van dit risico op de planning wordt beheerst 


door met de implementatieorganisaties af te stemmen welke projectonderdelen 


vooruit getrokken kunnen worden, qua voorbereiding en aanbesteding. 


 


 Ontwikkeling voortgang en planning raakvlakprojecten heeft negatieve impact  


op ERTMS-planning. Tussen de programmadirecties van PHS en ERTMS vindt 


regelmatig overleg plaats hoe de samenloop tussen projecten zo goed en efficiënt 


mogelijk op elkaar af te stemmen. Zie ook paragraaf 3.2, raakvlakmanagement. 


 


 De integrale werking van het ERTMS-systeem wordt onvoldoende aangetoond  


waardoor de uitrol van de baanvakken vertraagt. Het effect van dit risico op de 


planning wordt beheerst door extra aandacht te geven aan systeemintegratie en 


migratiemanagement plus een adequate teststrategie. 


 


 Onvoldoende specialistische kennis beschikbaar waardoor vertraging ontstaat. 


Als beheersmaatregel vindt een herprioritering van middelen plaats binnen 


bestaande moederorganisaties (ProRail, NS) en waar nodig externe capaciteit 


bijgeschakeld. 


8.4 Belangrijkste financiële risico’s en onzekerheden 


Vanuit het risicodossier is op basis van expert judgement een grove selectie 


gemaakt dat inzicht geeft in risico’s die een substantieel effect kunnen hebben op de 


kosten. Omdat de individuele risico’s nog niet methodisch kunnen worden 


geconsolideerd (zie paragraaf 8.1), kan nog geen verwachtingswaarde worden 


opgenomen. Dit verzoek van de Kamer zal worden vormgegeven zodra dat mogelijk 


is. 
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8C Toprisico’s ten aanzien van de financiën 


 Extra kosten als gevolg van vertragingen programma ERTMS. 


 Gehanteerde uitgangspunten ten tijde van de programmabeslissing wijzigen gedurende looptijd 


programma en/of blijken bij nadere uitwerking tot meer kosten te leiden dan initieel was 


begroot. 


 Prijsindexeringsrisico (exogeen). 


 Tegenvallers in de aanbestedingen. 


 Technische oplossing voor het rangeren met ERTMS op emplacementen blijft uit. 


 Bestaand ontwerp van de spoorinfrastructuur op huidige emplacementen is ongeschikt om 


ERTMS op aan te leggen. 


 


Bovenstaande risico’s worden als volgt beheerst: 


Extra kosten als gevolg van vertragingen programma ERTMS. Er wordt expliciet 


gestuurd op beheersmaatregelen inzake risico’s met effect op de planning. Zie voor 


nadere toelichting paragraaf 8.3. 


 


 Gehanteerde uitgangspunten ten tijde van de programmabeslissing wijzigen  


gedurende looptijd programma en/of blijken bij nadere uitwerking tot meer kosten 


te leiden dan initieel was begroot. Wijzigingen in wet- en regelgeving die gedurende 


de realisatiefase optreden horen ook bij dit risico (exogeen). Binnen het Programma 


ERTMS worden diverse instrumenten en processen gehanteerd om dit risico te 


beheersen. Denk aan processen voor scopebeheersing, configuratiemanagement, 


bewaken doelmatigheid in het ontwerpproces en naleving van 


besluitvormingsprocessen. 


 


 Prijsindexeringsrisico (exogeen). Dit risico betreft het verschil tussen de  


werkelijke marktindex en de indexering waarmee het programmabudget wordt 


geïndexeerd op basis van de IBOI (indexering bruto overheidsinvesteringen). Dit 


risico is slechts beperkt beheersbaar en wordt vooral door macro-economische 


ontwikkelingen bepaald. Er wordt ter beheersing bijvoorbeeld bij aanbestedingen 


van projecten gekeken of de prijscompensatieregeling voor de markt in relatie tot 


de verwachte looptijd kan worden aangepast. 


 


 Tegenvallers aanbestedingen. ProRail is de Aanbesteding Snellere Aanpak  


ERTMS gestart als nieuwe inkoopstrategie, waarbij de markt uitgedaagd wordt 


gericht op het vergroten van efficiency/schaalvoordelen en versnelling van 


doorlooptijden. Aanbesteding van het Central Safety System (CSS) wordt generiek 


(baanvak overstijgend) ingestoken. Ook hier geldt dat goed gekeken wordt naar de 


scope, configuratiemanagement, en de doelmatigheid van het ontwerpproces wordt 


bewaakt. 


 


 Technische oplossing voor het rangeren met ERTMS op emplacementen blijft uit.  


Dit risico speelt op Europees niveau. De programmadirectie ERTMS kan als 


beheersmaatregel een wijzigingsverzoek (change request) indien bij de ERA. 


Daarnaast zal de programmadirectie een proefproject uitvoeren met deelname van 


alle stakeholders om tot een uitwerking en afweging van mogelijke opties te komen 


en is het onderzoek naar mogelijkheden rangeren met en zonder ERTMS gestart. 


 


 Bestaand ontwerp van de spoorinfrastructuur op huidige emplacementen is 


ongeschikt om ERTMS op aan te leggen. 


Op de 7 baanvakken zijn 34 emplacementen. De grote risico’s zitten op het 


emplacement Venlo. Het risico bestaat dat gezien de veelheid en complexiteit van 


projecten en plannen op en rond emplacement Venlo het uitgangspunt voor de eisen 
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die aan ERTMS moeten worden gesteld, te lang uitblijft. ProRail schrijft preventief 


het ontwerpvoorschrift ERTMS Ontwerp (60040) voor, opdat andere spoorprojecten 


rekening kunnen houden met de komst van ERTMS.  







 


 


voortgangsrapportage European Rail Traffic Management System (ERTMS) 


Basisrapportage, tevens dertiende voortgangsrapportage European Rail Traffic Management System (ERTMS) 


   Pagina 37 van 51 


 


    


9 Integrale borging 


Het programma ERTMS is een omvangrijk en langlopend programma met een grote 


ICT-component. Het is essentieel continu regie te voeren op de uitvoering ervan en 


regelmatig te toetsen of de goede dingen gebeuren en de dingen goed gebeuren. In 


deze basisrapportage is daarom in bijlage 4 de opzet van de organisatie van het 


Programma ERTMS nader toegelicht. In paragraaf 9.1 worden relevante 


ontwikkelingen over de organisatie van het programma ERTMS in de afgelopen 


verslagperiode gerapporteerd. In paragraaf 9.2 wordt gerapporteerd over de 


ontwikkeling en het beheer van het programma kwaliteitssysteem voor de 


realisatiefase (PKS-R). In paragraaf 9.3 wordt tot slot ingegaan op de belangrijkste 


uitkomsten die volgen uit de interne en externe toetsing en de opvolging daarvan. 


9.1 Ontwikkelingen organisatie van het Programma ERTMS 


In de afgelopen verslagperiode heeft het ministerie intensief afgestemd met diverse 


partijen over het vormgeven van de financiële stromen in aansluiting op de 


governance. De programmadirectie ERTMS adviseert het ministerie over de hoogte 


en reikwijdte van de vergoedingen. Het ministerie vergoedt partijen voor de kosten 


van ERTMS in principe overeenkomstig het advies van de programmadirectie 


ERTMS. Specifiek voor de vergoeding aan de provincies Limburg en Zuid-Holland (en 


daarmee regionale vervoerders) geldt bijvoorbeeld dat in de verslagperiode is 


gewerkt aan een ministeriële regeling op basis waarvan straks specifieke uitkeringen 


kunnen worden verstrekt. 


9.2 Kwaliteitssysteem van het Programma ERTMS 


In het programmaplan ERTMS voor de realisatiefase staat beschreven dat het 


Programma ERTMS een kwaliteitsmanagementsysteem heeft. Dit is het 


managementsysteem om te garanderen dat het programma de opdracht realiseert 


binnen de meegegeven kaders en voldoet aan de verwachtingen. Oftewel om de 


kwaliteit van de bedrijfsvoering, maar ook opgeleverde producten en plannen te 


waarborgen en te verbeteren. Het bestaat uit zo’n dertig processen inclusief 


werkinstructies, productbeschrijvingen en kennisdocumenten. Het kwaliteitssysteem 


wordt onderhouden gedurende de realisatiefase. Op basis van bevindingen uit 


interne – en externe audits of indien er andere redenen zijn om de werkwijze aan te 


passen zal het PKS-R waar nodig worden aangepast. 


 


Naar aanleiding van de BIT-toets (Bureau ICT-toetsing) is het kwaliteitssysteem 


voor de realisatiefase aangevuld. Vooral de aanbevelingen ten aanzien van de 


aanpak van de programmaopgave en systems engineering hebben ertoe geleid dat 


de opzet van het kwaliteitssysteem is aangepast. Hierbij is gebruik gemaakt van 


NEN 15288. In de eerste helft van 2020 lag de focus op verstevigen van de juiste 


uitvoering van de nieuwe werkwijze. In de verslagperiode is een opleidingstraject op 


maat uitgerold voor de medewerkers die met het kwaliteitssysteem werken. 


9.3 Audit & toetsing (intern en extern) 


Voor 2020 is een ERTMS Auditplan opgesteld met implementatieorganisaties, 


programmadirectie, opdrachtgever en toezichthouders. Hierin zijn gezamenlijke 


uitgangspunten beschreven en is een overzicht met uit te voeren audits opgenomen. 


Van de reeds afgeronde externe audits zijn in deze paragraaf de belangrijkste 


conclusies en aanbevelingen opgenomen en wordt gerapporteerd over de opvolging 


daarvan. 
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Accountantsrapport bij VGR12 (Auditdienst Rijk) 


• Implementatie Systems Engineering (SE) aanpak bij de implementatie 


organisaties. 


Alle nieuw te starten projecten worden uitgevoerd conform de processen van het 


kwaliteitssysteem waarin de SE-aanpak is uitgewerkt. Daarnaast worden alle reeds 


lopende projecten met terugwerkende kracht ondergebracht in migratiedeelstappen 


en worden de implementatiebijdragen conform SE-methodiek gedefinieerd. De 


programmadirectie zal samen met de implementatieorganisaties de verdere 


uitwerking van de SE- aanpak ter hand nemen, zodat de gehele keten van plannen 


en producten sluitend is. 


• Dashboard voor bewaking voortgang (interne) activiteiten  


Er wordt gewerkt aan overzichten en statussen van de migratiedeelstappen, van de 


gestarte projecten en hun onderlinge samenhang. Daar hoort tevens financiële- en 


planningsinformatie bij, zoals de Auditdienst Rijk aangeeft. De operationalisering 


hiervan zal naar verwachting tot eind 2020 duren. 


• Sturing op voortgang, issues en risicobeheersing 


De tertaalrapportages van de programmadirectie aan de stuurgroep ERTMS zullen 


worden aangepast met meer focus op sturingsinformatie (vooruitkijken). Dit zal in 


de komende verslagperiode worden vormgegeven. 


• Het functioneren van het risicomanagementplan in de praktijk zal zich in 2020 


moeten gaan bewijzen en verdient extra managementaandacht 


Er is een nieuwe opzet van het risicomanagementplan gemaakt. Dit heeft geleid tot 


een drielagen structuur van tien ongewenste topgebeurtenissen (niveau 1), met 


daaronder de primaire oorzaken die zouden kunnen leiden tot de ongewenste 


topgebeurtenis (niveau 2) en daaronder (niveau 3) de risico’s die in het gehele 


programma in het kader van die primaire oorzaak spelen. Als laatste stap in 


bovenstaand proces zullen de risico’s gekwantificeerd gaan worden. Middels 


georganiseerde sessies wordt dit momenteel uitgevoerd. 


• Kwaliteitssysteem van de opdrachtgeversunit bij het Ministerie van IenW 


Voor de inrichting van het kwaliteitssysteem worden de overige kwaliteitsprocessen 
verder uitgewerkt. Dit wordt afgerond in het najaar van 2020. 


 


Opvolging van de BIT-maatregelen 


Het ministerie van IenW heeft ADSE en FOX-IT opdrachtgegeven om te toetsen of 


de BIT-maatregelen in voldoende mate zijn uitgevoerd. Deze toetsen zijn relevant 


voor de start van de grote aanbestedingen van de systeemleverancier voor de 


infrastructuur en de ombouw van een deel van het materieel van NS (VIRM). 


Samenvattend is in het onderzoek van ADSE geconstateerd dat de voor 


aanbesteding noodzakelijke acties zijn voltooid. Fox-IT heeft als gevolg van de BIT-


toets opnieuw gekeken naar de aanpak van de cybersecurity. In relatie tot het 


aanbestedingsproces heeft Fox-IT geconcludeerd dat er aanvullende acties nodig 


zijn voor het afronden van de specificaties om het risico tijdens de 


aanbestedingsfase te beperken. Het programma ERTMS stelt daarbij conform 


aanbeveling van FOX IT ook een Roadmap Cybersecurity ERTMS op waarin alle 


activiteiten in samenhang worden gepresenteerd en de strategische doelen, 


verantwoordelijkheden en mandaten op het gebied van cybersecurity binnen het 


programma zijn vastgesteld. Deze Roadmap houdt rekening met de Wet Beveiliging 


Netwerk en Informatiesystemen (Wbni).  


 


Oordeel van de ECF en CIO 


De CIO ERTMS heeft een beschouwing gedaan van de onderzoeken uitgevoerd door 


FOX IT en ADSE. De CIO onderschrijft de conclusies van de onderzoeksrapporten. 


Naast een beschouwing van de externe onderzoeksrapporten heeft de CIO ERTMS 


een zelfstandige scan uitgevoerd. Een samenvatting luidt dat kansen om 


goederenvervoerders te betrekken nog onvoldoende benut worden; de functierol 
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met betrekking tot de inrichting en werking van de systeemarchitectuur nog 


onvoldoende gedegen wordt uitgedragen; en het operationaliseren van ketenbeheer 


nog onvoldoende wordt opgevolgd. De ECF ERTMS adviseert om het proces van 


totstandkoming van informatie te versnellen door nauw samen te werken tussen de 


Programmadirectie en de Implementerende organisaties. Dit zal de sturing 


verbeteren. Daarnaast zal er snelheid in de manier van werken gebracht moeten 


worden met een focus op de eerste migratiestappen (gereed 2023) om alle 


onderdelen die tegelijkertijd gaan spelen tijdig te kunnen realiseren. 
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10 Verkeer met de Kamer en publieke communicatie  


10.1 Verkeer met de Kamer 


In de verslagperiode heeft de staatssecretaris van IenW onderstaande brieven over 


het programma ERTMS naar de Tweede Kamer verstuurd. 


 


10A Correspondentie van/ met de Tweede Kamer 


Kamerstuk Datum  Onderwerp 


33652, nr. 76 09-06-2020 Twaalfde voortgangsrapportage ERTMS 


33652, nr. 77 09-07-2020 Antwoorden Schriftelijk Overleg ERTMS/ Spoorveiligheid 


 


De volgende aangenomen moties en toezeggingen staan open of zijn uitgevoerd in 


deze verslagperiode: 


 


10B Moties en toezeggingen 


Kamerstuk Datum  Onderwerp Status 


33652, nr. 67 


 


14-06-2019 


 


In antwoord op vraag 16 in de lijst van vragen over 


de programmabeslissing ERTMS heeft de 


staatssecretaris aangegeven te rapporteren over de 


totale waarde van de risicoreservering en te 


onderzoeken wat het betekent om in volgende 


voortgangsrapportages een overzicht op te nemen 


van alle risico’s groter dan € 10 miljoen. 


In uitvoering. 


Zie H8 


 


33652, nr. 71 


 


20-06-2019 


 


In de quick scan die wordt uitgevoerd naar 


verbeteringen op de HSL-Zuid wordt meegenomen 


hoe de investeringen in de borging van ATB op dat 


traject zich verhouden tot een eventuele versnelde 


uitrol van ERTMS. wordt hierover in 2020 


geïnformeerd. 


Uitgevoerd. 


Zie VGR 12  


33652, nr. 71 


 


20-06-2019 


 


Er zal een externe toetsing plaatsvinden om te 


bepalen of de aanbevelingen van het BIT voldoende 


zijn opgevolgd in het programma ERTMS. De 


staatssecretaris informeert de Kamer daarover in de 


volgende voortgangsrapportage ERTMS. 


Uitgevoerd. 


Zie VGR 12 


29984, nr. 892 04-03- 2020 De Minister zal in de volgende voortgangsrapportage 


ingaan op de vraag van de heer Van Aalst over de 


toepassing van ERTMS bij rangeren op 


emplacementen en het voorkomen van verstoringen 


in dit kader. 


Uitgevoerd. 


Zie VGR 12 


29984, nr. 892 04-03- 2020 De Minister staat open voor een groot aantal 


suggesties van de rapporteur ten aanzien van 


informatievoorziening over het groot project ERTMS. 


Zij zal bezien hoe zij deze een plek geeft in de 


voortgangsrapportages.  


Uitgevoerd in 


deze basis-


rapportage. 
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10.2 Publieke communicatie 


 
Congres 


Op 30 januari vond het ERTMS-congres voor de hele sector plaats. De opkomst was 
hoog (meer dan 400 deelnemers) evenals de waardering voor het programma. 
 
 
Publicaties 
Op 13 januari 2020 heeft NS de aanbesteding van ERTMS-retrofit in 
dubbeldekkertreinen op Tenderned.nl gepubliceerd.  


 
Op 28 april 2020 heeft ProRail de aanbesteding voor de leverancier van het Central 
Safety System (CSS) op TenderNed.nl gepubliceerd.  
 


Op 29 mei heeft ProRail de Aanbesteding Snellere Aanpak ERTMS (ASAP) op 
Tenderned.nl gepubliceerd.  
 


De programmadirectie ERTMS heeft op ertms-nl.nl de mogelijkheid tot het 
verkrijgen van de licenties inzake de STM-ATB EG gepubliceerd. Via een formulier op 
de website kan de procedure om de licentie STM ATBEG/Vv aan te schaffen worden 
gestart. 
 
Op 29 januari publiceerde de programmadirectie op ertms-nl.nl ook het artikel 


Resultaten clarification meeting ‘Generiek Programma van Eisen Materieel’. 
 


10.3 Hinder tijdens realisatiefase en flankerende maatregelen 


Vanaf het moment dat baanvakken en/of materieel buitendienst gesteld gaan 
worden en hinder voor reizigers, verladers en overige partijen een rol gaat spelen bij 
de uitrol van ERTMS, dan zal hierover over in dit hoofdstuk van de 


voortgangsrapportages worden gecommuniceerd. 



https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/184679

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/193714

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196372

https://ertms-nl.nl/dossiers/stm-atbeg/default.aspx

https://ertms-nl.nl/dossiers/stm-atbeg/default.aspx

https://ertms-nl.nl/nieuwsberichten/1562126.aspx?t=Resultaten-clarification-meetings-%e2%80%98Generiek-Programma-van-Eisen-Materieel
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1 Bijlage: Overzicht projecten in het Programma ERTMS 


Standlijn: 30 juni 2020     Projectfase 


Organisatie Cluster Projecten 


Levert output 
voor 
migratie-
stappen: P


ro
je


c
t 
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it
ia


ti
e
  


U
it
w


e
rk


in
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e
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O
n
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e
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U
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v
o
e
ri
n
g
 


T
e
s
tf


a
s
e
 


G
e
re


e
d
 


Programma-
directie ERTMS 


Systeemintegratie Beheer STM-ATB/EG 3 3,4 en 8 √ √ √ √ √   


Beheer STM-ATB/NG 3 3,4 en 8 √ √         


Omgeving migratie 
en gebruikers 


Rangeren ERTMS 8,9 √ √         


Operationeel kenniscentrum ERTMS alle √ √ √ √ -   


Implementatie-
organisatie 
ERTMS ProRail 


AM - Aanbesteding 
Systeemleverancier 
CSS voor ERTMS 


Aanbesteding Systeemlevering 
Central Safety System (CSS) voor 
ERTMS 


8,9-15 √ √         


Infra data ERTMS (IDE) 0,1,8,9 -15 √           


AM- Inrichten 
Ketenbeheer 


Ontwikkelen en Vrijgeven ProRail 
Monitoring Systeem (O&V PMS) 
voorheen TMS 


0,1,2,5,6,8,9-
15 


√           


Inrichten Ketenbeheer 
0,1,2,5,6,8,9-
15 


√           


AM - Ontwikkelen 
en Vrijgeven 
ERTMS Beveiliging 


Clusterplan O&V EB 
0,1,2,5,6,8,9-
15 


√ √ √       


Voorbereiden Integratie Beveiliging 
(VIB) 


0,8,9-15 √ √         


Specificaties Beveiliging ERTMS 
0,1,2,5,6,8,9-
15 


√ √ √       


Proefbaanvak Hanzelijn incl. 
emplacement Lelystad (onderzoek 
omschakelrichting en aanpassing 
regelgeving) 


8             


Ontwikkelen & Vrijgeven Key 
Management Center (KMC) 
Infrastructuur B3 


2 √ √         


Ontwikkelen & Vrijgeven Central 
Safety System (CSS) 


0,8,9-15 √           


Maakbaarheid OV SAAL 
(=studieopdracht, geen project) 


10 √           


EOG Pilot (onderdeel van 
Voorbereiding integratie beveiliging) 


9 √ √ √ - - - 


Aanpassen Amsterdam-Utrecht voor 
ervaringsrijden 


6 √           


Aanpassen Hanzelijn voor 
ervaringsrijden 


5 √           


ICT - 
Infravoorzieningen 


Vaste netwerken voor ERTMS 0,1,8,9-15             


Uitrol GSM-R voor ERTMS - VR2 0,1,9-15 √ √ √ √     


Uitrol GSM-R voor ERTMS - Pilot VR1 0,1,9-15 √ √ √ √ - √ 


Specificeren van GSM-R voor ERTMS 0,1,9-15 √ √  - √     


Capaciteit en Performance-
management GSM-R voor ERTMS 


0,1,9-15 √ √ √ √     
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ICT - PEIL & PEIKA Toets- en visualisatietool ERTMS 
(onderdeel van toets en 
visualisatietool ERTMS) 


8,9-15 √           


Simulatie (SIM) 0,1,8,9-15 √ √ √ √     


Realisatie ERTMS Treinbijsturing (RET) 0,1,8,9-15 √ √ √ √     


Realisatie ERTMS Plansystemen (REP) 0,1,2,8,9-15 √ √ √       


Infra 0,1,2,8,9-15             


Projecten - ERTMS 
uitrol op Spoorse 
Infra (EUSI) 


Toets- en visualisatietool ERTMS 
(deelproject inrichten railtechniek op 
ERTMS) 


0,8,9-15 √           


Studie Slimmer Bouwen Na 2030 √ √ √ √ √ √ 


Proefbaanvak Hanzelijn, inclusief 
emplacement Lelystad 


8             


Inrichten Railtechniek op ERTMS 8,9-15 √           


ERTMS Kijfhoek - Belgische grens 
(EKB) 


9 √           


ERTMS Haarlem (project is 
afgesloten) 


-             


Aanbesteding kennisalliantie 9 √ √         


Studie rangeren zonder ERTMS 9 √ √ √ √     


Schaduwbedrijf ERTMS 9             


Aanbesteding Snellere Aanpak ERTMS 
(ASAP) 


8,9-15 √ √         


VL - 
Verkeersleiding 
Veranderopgave - 
Implementatie 
ERTMS 


Verandermanagement VL organisatie alle √           


Testkader en validatie specificaties, 
systemen en processen 


alle √           


Regelgeving, procedures en 
bestaande documentatie 


alle √           


Opleiding en kennisborging alle √           


Operationele experts alle √           


Implementatiemanagement alle             


Implementatie-
organisatie 
ERTMS@NS 


Systeemontwerp 
en integratie 


Systeemontwerp en integratie alle √ √ √ √     


Retrofit en upgrade 
Retrofit en upgrade NS materieel 


3 en 8-9 voor 
serie 


√ √ √ √     


ERTMS- deel  VIRM Diagnosesysteem 3 √ √         


Boord/wal verbinding SLT 3 √           


Voorbereiding 
Vervoer 


Voorbereiding vervoer 1,3,5,6,8 √ √ √ √     


Simulatoren 3,5,6 √ √         


Voorbereiding 
Instandhouding 


Voorbereiding instandhouding 1,3,5,6 √ √ √ √     


Implementatie-
organisatie 
ERTMS 
Materieel-
eigenaren en 
Vervoerders 
(IEMeV) 


Retrofit Arriva Retrofit Arriva materieel 7 √ √         


Retrofit 
aannemersmaterie
el 


Retrofit aannemersmaterieel 7 √           


Upgrade 
Goederenmaterieel 


Upgrade Goederenmaterieel 7 √           


Verbeterinitiatieven 
Goederen 


Verbeterinitiatieven Goederen 7 √           
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2 Bijlage: Logboek budgetmutaties vanaf Voorkeursbeslissing 


X € miljoen (inclusief BTW) 


Mutatie Toelichting 
Budget Rijks-


begroting 
VGR 


Voorkeursbeslissing Prijspeil 2013 
             


2.569,9  
  


Prijsbijstelling 2015  IBOI 0,384% 
                   


9,8  
3 


Ontvangen EU subsidie Voorschot betaling planuitwerking 
                   


0,9  
4 


Prijsbijstelling 2016 IBOI 0,191% 
                   


5,1  
6 


Overige mutaties 
Slotwet 2015 en compensatie loonakkoord 
VJN2016 


                  -
0,0  


6 


Ontvangsten 2016 
Waarvan 0,96 voorschot EU subsidie tranche 
2016 


                   
1,0  


6 


CEF-subsidie (maximaal) 
Resterende gedeelte van de mogelijke CEF 
voorschotten 


                 
28,9  


6 


Verlaging budget voor 
Multimodale knoop Schiphol 


Scopewijziging             -250,0  5 


Prijsbijstelling 2017 IBOI 1,15% 
                 


26,5  
7 


Programmabeslissing Prijspeil 2017           2.392,0  9 


Prijsbijstelling 2018 IBOI 1,5257% 
                 


29,0  
10 


CEF-subsidie Bijstelling EU-subsidie (CEF)                 -1,5  10 


Stand VGR 10 (31-12-2018) Prijspeil 2018 
             


2.419,5  
10 


Aanvulling prijsbijstelling 
2018 


Technische correctie prijsbijstelling 2018 
                   


6,1  
11 


Stand VGR 11 (30-6-2019) Prijspeil 2018 
             


2.425,6  
11 


Prijsbijstelling 2019  IBOI 2,02% 
                 


46,4  
12 


Stand VGR 12 (31-12-2019) Prijspeil 2019 
             


2.472,0  
12 


CEF subsidie 
Afboeking budget door niet tijdig (voor 2023) 
kunnen voldoen aan de subsidievoorwaarden.  


              -11,0  13 


Stand VGR 13  
(30-06-2020) 


Prijspeil 2019           2.461,0  13 
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3 Bijlage: Logboek budget Post Onvoorzien  


X € miljoen (inclusief BTW) 
 


Mutatie    
(VTW- nr.*) 


Toelichting Budget 


  Programmabeslissing prijspeil 2017 449,4 


VTW0007 Onttrekking voor hogere kosten doorvoeren ERTMS  bij Verkeersleiding (deel 1) -1,9 


  Indexering budget Onvoorzien naar prijspeil 2018 IBOI 1,53% 6,9 


VTW0010 Dotatie meevaller programmakosten 2018 1,2 


  Indexering budget Onvoorzien naar prijspeil 2019 IBOI 2,02% 9,2 


VTW0016 Onttrekking voor hogere kosten doorvoeren ERTMS bij Verkeersleiding (deel 2) -5,0 


VTW0018 Onttrekking CEF Upgrade project (goederen) agv gestegen kosten -19,6 


  Subtotaal mutaties programmabeslissing t/m VGR 12 -9,2 


  VGR 12 (31-12-2019) prijspeil 2019 440,2 


VTW0002 Meerkosten als gevolg van BIT-toets -4,3 


VTW0003 Onttrekking onvoorzien STM ATB EG -3,1 


VTW0004 Dotatie meevaller programmakosten 2018 10,0 


VTW0011 Dotatie scopewijziging Cold Movement Detection 3,5 


VTW0021 Dotatie meevaller niet ombouwen ICM/DDZ 36,0 


VTW0022 Onttrekking tegenvaller simulatoren NS -0,1 


VTW0023 Onttrekking onvoorzien PID Verkeersleiding -25,2 


VTW0024 Onttrekking onvoorzien project ASAP -1,1 


  Subtotaal mutaties in verslagperiode 15,6 


  VGR 13 (30-06-2020) prijspeil 2019 455,8 


* VTW.nr = nummers van het Voorstel tot wijziging (VTW).   
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4 Bijlage: Organisatie van het Programma ERTMS 


In deze bijlage wordt specifiek voor de basisrapportage de organisatie en de 


governance van het programma ERTMS samengevat. Voor een uitgebreide 


beschrijving hiervan wordt verwezen naar de documenten die ten grondslag hebben 


gelegen aan de programmabeslissing13. 


In het programma ERTMS werken ProRail en de verschillende vervoerders in 


opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) samen om de 


overgang te maken van ATB naar ERTMS. Bij een omvangrijk programma met veel 


partijen is het nodig dat regie wordt gevoerd. Hiervoor is de programmadirectie 


ERTMS bij ProRail ingericht. Zij is verantwoordelijk voor het signaleren van 


ontwikkelingen die van invloed zijn op de inhoud van de opdracht en op de planning 


of budget, zodat de opdrachtgever, de staatssecretaris van IenW, daar tijdig 


besluiten over kan nemen. Binnen het Ministerie is de dagelijkse aansturing van de 


programmadirectie ERTMS bij ProRail ondergebracht binnen het DG Mobiliteit, 


directie Openbaar Vervoer en Spoor. 


ERTMS is een veranderopgave die sectorbreed in nauwe samenwerking moet 


worden gerealiseerd. Figuur B4A geeft een overzicht van de indeling van de 


organisatie. Het is de sector die de programmabeslissing ERTMS uitvoert. Het 


betreft de ombouw van treinen en opleiding van machinisten van de vervoerders en 


de ombouw van de infrastructuur van ProRail. Binnen het programma zijn het 


voornamelijk deze partijen die de implementatie opgave middels diverse projecten 


uitvoeren. Deze projecten hebben hun eigen scope, planning en budget. De 


programmadirectie ERTMS zorgt dat alle bijdragen aan de implementatie van 


ERTMS, zoals aangeleverd door de implementatie-organisaties, op elkaar aansluiten, 


stelt daarom voorwaarden/eisen aan de inhoud daarvan, en zorgt dat ze op het 


juiste moment, per migratie(deel)stap, samenkomen. Mede naar aanleiding van de 


aanbevelingen van de commissie ICT-toetsing is het afgelopen jaar hard gewerkt 


door de programmadirectie om de regiefunctie te versterken. 


Het voeren van regie gebeurt binnen een in de programmabeslissing vastgesteld 


kader, bestaande uit de scope (H4), planning (H6) en het budget (H7). Ook wordt 


gestuurd op het behalen van de baten (H5). Gezien de aard, omvang en lange 


looptijd van het programma is het onvermijdelijk dat er risico’s (H8), tegenvallers, 


meevallers en onzekerheden zijn. Binnen het Programma ERTMS wordt een balans 


gezocht tussen snelheid enerzijds en zorgvuldigheid anderzijds. Er is tijd genomen 


de programmabeslissing goed voor te bereiden en zorgvuldig te laten toetsen 


(H10.2). Ook is gekeken naar de impact van raakvlakprojecten (H3.2) en de 


werkwijzen van landen om ons heen en dit gebeurt nog steeds (H3.2). 


Samenwerking is een cruciale succesfactor binnen het Programma ERTMS. Dit is op 


diverse niveaus formeel vormgegeven. De Stuurgroep, onder leiding van het 


ministerie, is het hoogste overlegorgaan van het Programma ERTMS. Door de 


Stuurgroep wordt de visie uitgedragen en gestuurd op het behalen van de 


programmadoelen. In de Stuurgroep wordt de voortgang van het Programma ERTMS 


verantwoord en scopewijzigingen ten opzichte van de Programmabeslissing 


vastgesteld. Dit geldt ook voor issues die betrekking hebben op of relatie hebben 


met de afspraken uit de beheer- en/of vervoersconcessie. In de stuurgroep zitten 


leden van de raden van bestuur van ProRail, NS, Arriva (in rol van 


vertegenwoordiger van het regionale reizigersvervoer), DB Cargo en RailGood (in rol 


                                                


13 https://ertms-nl.nl/dossiers/programmabeslissing/default.aspx 
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van vertegenwoordigers van het spoorgoederenvervoer). 


 


Het sturen op het realiseren van de opdracht en het bewaken van de voortgang van 


het Programma op operationeel en tactisch niveau gebeurt door het 


managementteam van het Programma ERTMS (MT ERTMS). Hier vindt bijsturing 


plaats voor zover passend binnen het vanuit de stuurgroep ERTMS gegeven 


mandaat aan de programmadirecteur ERTMS. Naast de programmadirectie zijn ook 


de uitvoerende partijen vertegenwoordigd door de implementatiemanagers ERTMS 


van ProRail en NS en de programmamanager Materieeleigenaren en Vervoerders 


(namens goederenvervoerders, vervoerende aannemers, regionaal vervoer en 


historische materieeleigenaren). 


 


Uiteindelijk worden de besluiten in het MT ERTMS genomen door de 


programmadirecteur ERTMS, gehoord hebbende de overige MT-leden met in 


achtneming van de afspraken in de samenwerkingsovereenkomsten, 


subsidieregelingen en de opdracht IenW-ProRail. Er wordt gestreefd naar consensus. 


Indien een uitvoerende partij zich niet wenst te voegen naar een besluit van de 


programmadirecteur is een beslis- en escalatieprocedure van toepassing naar de 


stuurgroep ERTMS. Ter voorbereiding op het MT ERTMS zijn sturingstafels ingericht. 


Ook hier zitten vertegenwoordigers van alle betrokken partijen aan tafel. Hier vindt 


de inhoudelijke afstemming plaats. Het Programma kent o.a. de volgende 


sturingstafels: Change control board (CCB), Systeemintegratietafel, Migratie & 


Planningstafel en Risicomanagementtafel. 


 


Los van bovenstaande opzet zijn alle reguliere waarborgen ingebouwd. Onder leiding 


van de programmadirectie wordt een gezamenlijk auditplan opgesteld om jaarlijks 


toetsen te laten uitvoeren door externe partijen om de kwaliteit van de uitvoering te 


toetsen. Daarbij blijven een onafhankelijke Chief Information Officer gericht op ICT, 


een externe functionaris die toeziet op de financiële sturing en beheersing en de 


Auditdienst Rijk (ADR) betrokken. De eigenstandige control functie (ECF) en de 


Chief Information Officer (CIO) worden aangesteld door de Opdrachtgever IenW en 


rapporteren onafhankelijk aan de Stuurgroep ERTMS.  


 


B4A Organisatiestructuur van het Programma ERTMS 
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5 Bijlage: Europese verplichtingen  


Nederland kent op basis van Europese wet- en regelgeving een aantal verplichtingen 


ten aanzien van ERTMS, teneinde één Europese spoorwegruimte te creëren. 


Europese verordeningen hebben een rechtstreekse werking en gelden onverkort in 


Nederland. Speciaal voor deze basisrapportage is langer stilgestaan bij de Europese 


wet- en regelgeving. Hieronder is een overzicht opgenomen van de belangrijkste 


verordeningen: 


- In de TEN-T richtsnoeren uit 2013 staan op welke corridors Lidstaten een 


verplichting kennen ERTMS aan te leggen als onderdeel van het Trans-Europees 


Netwerk voor Transport (TEN-T)14. De focus voor 2030 ligt op negen 


internationale corridors die samen dit kernnetwerk vormen (zie onder, figuur 


B5A). Op basis van deze verordening zijn ook afspraken gemaakt om vrijwel 


heel Nederland voor 2050 van ERTMS te voorzien (= uitgebreide netwerk).  


- De data waarop de Lidstaten ERTMS op de TEN-T corridors moeten 


implementeren zijn vastgelegd in het Europese implementatieplan voor 


ERTMS15. Op basis van de voortgang of op basis van nieuwe inzichten kunnen 


de tussendoelen voor 2023 en/of het eindbeeld voor 2030 worden aangepast. 


- Gegeven het Europese implementatieplan notificeert elke Lidstaat zijn eigen 


implementatieplan. Voor Nederland geldt dat van de bovenstaande negen 


internationale corridors er drie starten/eindigen in Nederland. Deze drie 


corridors van het kernnetwerk zijn grafisch weergegeven in figuur 3A op pagina 


12, waarbij onderscheid is gemaakt tussen reizigerscorridors en internationale 


goederencorridors (RFC: Rail Freight Corridors). 


- De Verordening betreffende ‘de technische specificatie inzake interoperabiliteit 


met betrekking tot het subsysteem Besturing en Seingeving’ (afgekort: TSI 


CCS) legt de technische specificaties (= baselines) van ERTMS vast voor 


materieel en infrastructuur16. Daarbij is bepaald dat Lidstaten verplicht zijn geen 


aanvullende (nationale) eisen aan hun ERTMS-versie toe te voegen17. 


- Deze eisen die zijn uiteengezet in de relevante richtlijnen en deze TSI CCS zijn 


van belang om extra belemmeringen voor de interoperabiliteit en extra kosten 


voor exploitanten op het Europese spoorwegsysteem te vermijden, en om de 


markttoegang voor nieuwe concurrenten te vergemakkelijken.  


- Voor materieel geldt op basis van bovenstaande TSI dat nieuw materieel 


verplicht ERTMS aan boord heeft indien het rijdt op het Trans-Europese 


Vervoersnetwerk, met uitzonderingsmogelijkheid voor treinen die uitsluitend 


bedoeld zijn voor binnenlands gebruik en onderhoudsmaterieel. Vanaf 1 januari 


2019 is baseline 3 verplicht in nieuw materieel.  


- In de TSI CCS staat bovendien dat de Lidstaten ervoor moeten zorgen dat de 


functionaliteit van systemen van de huidige treinbeveiligingssystemen (de 


zogenaamde klasse B–systemen) en hun interfaces ongewijzigd blijven (dat wil 


                                                


14 Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 
2013 betreffende richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees 
vervoersnetwerk en tot intrekking van Besluit nr. 661/2010/EU, artikel 9, 12, 39. 
15 Uitvoeringsverordening (EU) 2017/6 van de Commissie van 5 januari 2017 betreffende het 
Europees implementatieplan voor ERTMS. 
16 Verordening (EU) nr. 2016/919 van de Commissie van 27 mei 2016 betreffende de 
technische specificatie inzake interoperabiliteit van de subsystemen besturing en seingeving 
van het spoorwegsysteem in de Europese Unie, bijlage, punten 4.2.6.1 en 7.2.4.  
17 Richtlijn (EU) nr. 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 
betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie, artikel 13 en 
14. 







 


 


voortgangsrapportage European Rail Traffic Management System (ERTMS) 


Basisrapportage, tevens dertiende voortgangsrapportage European Rail Traffic Management System (ERTMS) 


   Pagina 49 van 51 


 


    


zeggen niet verder worden ontwikkeld) tot ze buiten gebruik worden gesteld, 


behalve als er wijzigingen nodig zijn om veiligheidsgebreken in die systemen 


weg te werken18.  


- Een specifiek onderdeel van het ERTMS-systeem is de Specifieke Transmissie 


Module (STM); hardware en software die zorgt voor de vertaling van het signaal 


van de bestaande treinbeveiliging op het spoor naar ERTMS. Het is tijdens de 


overgangsperiode van het bestaande systeem naar ERTMS de 


verantwoordelijkheid van de Lidstaat om alles in het werk te stellen ervoor te 


zorgen dat er een externe STM beschikbaar komt in een open markt voor STM’s, 


tegen eerlijke commerciële voorwaarden19. 


- Door het Europese Vierde Spoorwegpakket (COM (2013)25) zijn de taken van 


het Europees Spoorwegbureau (ERA) uitgebreid, vooral op gebied van de 


afstemming van technische en organisatorisch zaken tussen lidstaten. Zo heeft 


de ERA een grotere rol gekregen bij het bewaken van de interoperabiliteit, 


doordat zij van elke lidstaat het aanbestedingsdossier voor ERTMS-


baanuitrusting zal toetsen op conformiteit en interoperabiliteit20. 


B5A Negen corridors in Europa 


 


                                                


18 Verordening (EU) nr. 2016/919 van de Commissie van 27 mei 2016 betreffende de 
technische specificatie inzake interoperabiliteit van de subsystemen besturing en seingeving 
van het spoorwegsysteem in de Europese Unie, artikel 8 en bijlage, punt 7.2.2. 
19 Verordening (EU) nr. 2016/919 van de Commissie van 27 mei 2016 betreffende de 
technische specificatie inzake interoperabiliteit van de subsystemen besturing en seingeving 
van het spoorwegsysteem in de Europese Unie, bijlage, punten 7.2.3 en 4.1.2. 
20 Richtlijn (EU) nr. 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 
betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie, artikel 19.  
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6 Bijlage: Overzicht per Lidstaat 


Met de ERTMS Users Group is een principe-afspraak gemaakt informatie over de 


ontwikkelingen de landen van de EUG te gebruiken voor de rapportages van de 


Programmadirectie ERTMS (PD). Deze paragraaf beschrijft steeds de laatst bekende 


stand van zaken. In dit geval van januari 2020.  


 


België 


Het is de ambitie, conform het Masterplan ERTMS van Infrabel, om tegen het eind 


van 2025 alleen nog maar met ERTMS in België te rijden. Het hele netwerk zal dan 


voorzien zijn van ERTMS. Er worden verschillende levels toegepast; level 1 en level 


2. Het materieel in België zal, op grond van een Belgisch Koninklijk Besluit, uiterlijk 


in 2025 moeten beschikken over ERTMS. Alle treinen die vanuit Nederland naar 


België rijden moeten dan zijn voorzien van ERTMS. En bij alle grensovergangen met 


België aan de Nederlandse zijde moet een transitie naar ERTMS moet worden 


aangelegd om op de grens te waarborgen dat treinen soepel en zonder verstoring 


België in kunnen rijden. De raakvlakken met België op de grensovergangen zijn in 


principe geregeld. De aanpassingen op het grenstraject, ten behoeve van aanleg 


ERTMS in België, zijn vastgelegd en ter goedkeuring voorgelegd aan de beide 


nationale Safety-authorities (ILenT en DVIS), en de beide ministeries. 


 


Duitsland 


In januari 2020 heeft de Duitse overheid een budget voor onderhoud en verbetering 


van het spoorwegnet beschikbaar gesteld voor de komende tien jaar. Onderdeel van 


dit pakket is de invoering van een Starterpakket ERTMS in een nieuwe aanpak, 


namelijk voor een uitrol van ERTMS Level 2 ‘only’, waarbij de ombouw gedacht 


wordt per corridor en/of per regio. Voorwaarde is dat treinen voorafgaand moet 


worden uitgerust met ERTMS-apparatuur. Deze nieuwe aanpak heeft veel 


overeenkomst met de Nederlandse aanpak. In dit pakket vallen de ombouw van de 


TEN-T-corridor Scandinavië-Hamburg-München-Oostenrijk, de regio Stuttgart 


inclusief de S-banen, en de Hogesnelheidslijn Keulen-Frankfurt.  


 


Denemarken 


Implementatie van level 2 op het gehele Deense netwerk loopt. De planning is 


gereed te zijn in 2030. ERTMS is op de Thybanen in Noordwest-Jutland in april 


gebruik genomen. Banedanmark heeft de nieuwe seinapparatuur in minder dan 


twee maanden op de lijn geïnstalleerd. De ERTMS-implementatie op Thybanen werd 


uitgevoerd in samenwerking met Arriva. 


 


Noorwegen 


Strategisch besluit tot landelijke uitrol van ERTMS level 2 only. Geplande realisatie in 


2034. BaneNor kiest bewust voor een Early Deployement-lijn in de periferie. 


 


Zweden 


Zweden zet de verdere ontwikkeling van ERTMS op zijn spoorwegen voort. Daarom 


hebben verschillende vervoerders en transportautoriteiten een overeenkomst 


gesloten met Alstom voor de installatie van ETCS-boordapparatuur in 77 elektrische 


treinen. Ze worden ingezet in de regio Øresund, die Oost-Denemarken en Zuid-


Zweden omvat. De nieuwe apparatuur zal eind 2023 in gebruik worden genomen. 


De al van ERTMS level 2, baseline 2 voorziene lijnen in Zweden worden 


opgewaardeerd naar Baseline 3 release 2. Daarnaast zijn er plannen om het gehele 


netwerk uiterlijk 2035 te voorzien van level 2 only. 
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United Kingdom 


Network Rail heeft Siemens Mobility de opdracht gegund als Train Control Partner 


(TCP). Deze opdracht heeft een waarde van bijna € 1 miljard. Daarnaast heeft 


Siemens Mobility ook opdracht gekregen voor de rol van Traffic Management Partner 


(TMP). Atkins zal verantwoordelijk zijn voor het beheer van de integratieactiviteiten 


en het aangaan van een samenwerkingsrelatie tussen de routeverantwoordelijke, 


zijn technologiepartners (TCP en TMP) en stakeholders, waaronder de overheid, 


reizigers- en goederevervoerders en materieel eigenaren. De waarde van deze 


opdracht is ongeveer € 60 miljoen. 


 


Frankrijk 


Eind 2019 zijn zes dubbelspoorlijnen voorzien van ERTMS; 110 km level 1 op 


normale lijnen en in totaal 1050 km level 2 op hogesnelheidslijnen. De uitrol van 


level 1 op de corridor Longuyon-Basel loopt nog. Planning gereed 2022. Daarnaast 


is men gestart met twee pilotprojecten voor level 2 only. Een op de HSL-lijn Parijs-


Lyon. Planning gereed in 2025 en een op de ‘normale’ lijn Marseille-Ventimiglia 


(Italië). Deze laatste lijn zal in drie stappen opgeleverd worden (2025, 2027 en 


2030). 


 


Zwitserland 


Het gehele netwerk is voorzien van ERTMS. Dit is of level 1 of level 2. Verdere uitrol 


van level 2 gebeurt alleen als het niet leidt tot het moeten aanpassen van treinen. 


Men laat dit afhangen van toekomstige TSI’s en productontwikkelingen. Het gaat 


hierbij in het bijzonder om de ontwikkelingen rondom FRMCS. 


 


Italië 


Strategisch besluit om het gehele netwerk tegen 2035 te hebben voorzien van 


ERTMS is genomen. In totaal gaat het om 16.800 km spoor en 5.000 railvoertuigen. 


Gelijk met de implementatie van ERTMS zal het bestaande Class B-systeem worden 


ontmanteld. 


 


Spanje 


De prioriteit voor de uitrol van ERTMS ligt op de corridors, de hogesnelheidslijnen en 


de forenzenlijnen rond de grote steden. 
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1 Managementsamenvatting 

Dit document betreft de dertiende voortgangsrapportage ERTMS en is tevens de 

geactualiseerde basisrapportage. Bij de onderdelen scope, baten, planning, 

financiën en risico’s is, naast de stand van de vorige voortgangsrapportage (VGR 

12), de referentie uit de programmabeslissing ERTMS weergegeven als 

geactualiseerde basis voor deze en volgende rapportages. Hiermee wordt de 

voortgang van het Programma ERTMS inzichtelijk. 

 

Zowel binnen het Programma als op raakvlakprojecten hebben zich tijdens de 

verslagperiode ontwikkelingen voorgedaan. Eind april 2020 heeft ProRail de 

aankondiging van de aanbesteding van de systeemleverancier gepubliceerd. Dit is 

een belangrijke mijlpaal op het kritieke pad van de realisatie van ERTMS in de 

infrastructuur. Ook NS en Arriva hebben stappen gezet in de aanbesteding van hun 

reizigersmaterieel. Begin januari 2020 publiceerde NS de aankondiging van de 

aanbesteding voor de ombouw van de eerste treinserie. Arriva Nederland heeft op 

de rand van de verslagperiode een contract getekend met leverancier Stadler om 

zesendertig treinen binnen de concessie OV Limburg 2016-2030 van ERTMS te 

voorzien. Naar verwachting zijn de eerste treinen conform planning in 2022-2023 

uitgerust met ERTMS. Daarnaast zijn er resultaten geboekt op het gebied van STM-

ATB EG, het proefbaanvak en het project Verbeterinitiatieven goederen. In april is 

tevens vastgesteld dat de aanbevelingen van het bureau ICT-toetsing die 

noodzakelijk zijn voor het nemen van de volgende stap in de aanbestedingen 

voldoende zijn opgevolgd en dat voor de overige aanbevelingen trajecten in gang 

zijn gezet om ook deze aanbevelingen tijdig in het proces op te volgen. ProRail en 

NS hebben gedurende de verslagperiode verder gewerkt aan het zetten van de 

volgende stap in het aanbestedingsproces, waarbij de leveranciers hun 

aanbiedingen maken. 

 

In de afgelopen verslagperiode is de scope gewijzigd ten aanzien van de ‘Cold 

Movement Detection’-functionaliteit voor treinen. Uit nader onderzoek is gebleken 

dat deze functie geen aantoonbare toegevoegde waarde heeft voor goederen- en 

aannemersmaterieel. Hierop is het verplicht stellen van deze functie voor dit type 

materieel komen te vervallen.  

 

Het huidige Programma ERTMS gaat over de periode tot en met 2030. Op 

middellange termijn, maar ver voor 2030, zal worden gestart met het vormgegeven 

van de landelijke uitrol van ERTMS tot 2050. Voor wat betreft de Noordelijke Lijnen 

is tijdens de verslagperiode aangegeven dat het invullen van een aantal gestelde 

randvoorwaarden verder moet worden uitgewerkt voor een besluit kan worden 

genomen het invoeren van ERTMS op deze lijnen.  

 

In de verslagperiode is een nieuwe versie van de planning vastgesteld (planning 

versie 6.4). De opgelopen vertraging van ongeveer een jaar door het uitwerken van 

de BIT-maatregelen en vormgeven van de aanbesteding voor de infrastructuur zijn 

hierin verwerkt. Evenals de uitgangspunten die de programmadirecties van PHS en 

ERTMS hebben afgesproken om de werkzaamheden voor OV SAAL en bij 

Amsterdam-Zuid (ZuidasDok) zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Zonder 

verdere maatregelen zullen de indienstellingsdata van de eerste drie baanvakken 

schuiven tot eind 2027 en verder. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de 

haalbaarheid van de planning in grote mate afhankelijk is van de resultaten van de 

lopende aanbestedingen en de afspraken die met leveranciers gemaakt kunnen 

worden, maar bijvoorbeeld ook van de impact die de coronacrisis op de langere 
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termijn heeft en van het realiseren van kansen tot versnelling, zoals die nu met het 

project ASAP worden gezocht. Totdat hierover meer duidelijk is, wordt 

vastgehouden aan de planning van de mijlpalen die ten tijde van de 

programmabeslissing zijn afgesproken. Dit laat onverlet dat vier migratiestappen 

aandacht vragen: het proefbaanvak en de eerste drie baanvakken.  

 

Met betrekking tot de financiën is het beschikbare programmabudget in de 

afgelopen verslagperiode van € 2.472 miljoen gewijzigd naar € 2.461 miljoen. Zoals 

gemeld bij VGR 12 is deze afname het gevolg van een afboeking van € 11 miljoen 

van een CEF-subsidie, doordat niet voor 2023 aan de subsidievoorwaarden kon 

worden voldaan. De post onvoorzien is (per saldo) met € 15,6 miljoen toegenomen, 

omdat zich enkele meevallers hebben voorgedaan.  

 

Het risicoprofiel van het Programma ERTMS is - overall gezien - in de afgelopen 

verslagperiode toegenomen ten opzichte van de vorige verslagperiode. De 

belangrijkste ontwikkelingen die het risicoprofiel hebben doen toenemen zijn de 

coronacrisis (en daaruit voortvloeiende richtlijnen), ontwikkelingen binnen andere 

raakvlakprojecten en programma’s (zoals OV SAAL, ZuidasDok, Venlo) en 

materieeleigenaren en goederenvervoerders die hun deelname aan het 

ombouwprogramma terugtrekken. 
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2 Inleiding 

2.1 Opdracht van het Programma ERTMS 

Het kabinet Rutte-III besloot op 17 mei 2019 het huidige treinbeveiligingssysteem 

‘Automatische treinbeïnvloeding’ (ATB) landelijk te vervangen door het European 

Rail Traffic Management System (ERTMS) voor 2050. De overgang van het huidige 

analoge systeem naar de digitale Europese standaard raakt alle partijen in de 

sector. Het Programma ERTMS gaat over de eerste fase van deze landelijke uitrol 

tot en met 2030. ProRail en vervoerders zullen tijdens deze fase de overgang 

vormgeven door hun bedrijfsvoering aan te passen, treinen om te bouwen, 

personeel op te leiden en voor de eerste baanvakken de infrastructuur aan te 

passen. Dit is het fundament op basis waarvan de verdere uitrol vanaf 2030 steunt. 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de programmadirectie 

ERTMS binnen ProRail opdracht gegeven deze fundamentele verandering te 

regisseren.  

Waarom ERTMS? Het treinbeveiligingssysteem ATB is toe aan vervanging. Deze 

vervanging sluit aan bij het algemene uitgangspunt om prioriteit te geven aan de 

instandhouding van het bestaande netwerk. Nederland heeft Europese afspraken 

gemaakt om ERTMS aan te leggen teneinde één Europese spoorwegruimte te 

realiseren; investeren in de bestaande beveiliging gaat tegen deze afspraken in. 

Daarnaast biedt ERTMS meer mogelijkheden dan de huidige treinbeveiliging, zoals 

meer veiligheid, de mogelijkheid om meer treinen te laten rijden, en op termijn 

automatisch rijden. ERTMS is daarmee een belangrijke bouwsteen voor het 

realiseren van een toekomstvast OV-systeem in 20401.  

2.2 Van parlementair onderzoek naar MIRT-programma  

In februari 2012 concludeerde de commissie-Kuiken in haar onderzoeksrapport 

‘Onderhoud en Innovatie op het spoor’ dat een achterstand bestaat op het gebied 

van onderhoud van de spoorbeveiliging in Nederland en dat er voldoende 

aanknopingspunten zijn om ERTMS landelijk in te voeren.2 In reactie hierop nam de 

minister van Infrastructuur en Milieu in juni 2012 het principebesluit tot 

implementatie van ERTMS.3 Conform de MIRT-systematiek heeft dit op 11 april 

2014 geleid tot de voorkeursbeslissing ERTMS4, waarna de planuitwerkingsfase is 

gestart, en op 17 mei 2019 tot de programmabeslissing ERTMS.5 Conform MIRT-

systematiek zal worden toegewerkt naar een opleveringsbeslissing eind 2030. 

2.3 Grootprojectstatus en rapportages 

De Tweede Kamer heeft in 2013 de invoering van het ERTMS aangemerkt als Groot 

project, waarmee het Programma ERTMS onder de Regeling Grote Projecten valt. 

Tegelijkertijd met de voorkeursbeslissing in 2014 is bijgevolg de basisrapportage 

voor de planuitwerkingsfase naar de Tweede Kamer verzonden.3 Sindsdien 

rapporteert de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat elk halfjaar aan de 

Kamer en wordt jaarlijks in het voorjaar een accountantsrapport van de Auditdienst 

Rijk (ADR) met de rapportage meegestuurd.  

                                                

1 Kamerstukken II 2018/19, 23645, nr. 685 
2 Kamerstukken II 2011/12, 32707, nr. 9 
3 Kamerstukken II 2011/12, 32707, nr. 16 
4 Kamerstukken II 2013/14, 33652, nr. 14 
5 Kamerstukken II 2018/19, 33652, nr. 65 
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Naar aanleiding van de programmabeslissing ERTMS heeft de Kamer eind 2019 de 

uitgangspuntennotitie uit 2013 geactualiseerd. Dit betekent dat de 

programmabeslissing ERTMS de nieuwe referentie betreft op grond waarvan vanaf 

nu de voortgang zal worden gerapporteerd. Daarnaast deed de rapporteur namens 

de commissie in het algemeen overleg van 4 maart 2020 een aantal aanvullende 

verzoeken om verdere informatievoorziening nog meer te laten aansluiten op de 

behoefte van de Kamer, onder andere op het gebied van het rapporteren over de 

baten, financiën en risico’s.6 In deze rapportage is hieraan zo goed als mogelijk 

gehoor gegeven. 

2.4 Leeswijzer 

Dit document betreft de dertiende voortgangsrapportage ERTMS en is tevens de 

nieuwe basisrapportage. Dit betekent dat, overeenkomstig de verzoeken in de 

uitgangspuntennotitie, de referentiewaarden van de programmabeslissing ERTMS 

(17 mei 2019) vanaf nu het vertrekpunt zijn om de voortgangsrapportages op te 

baseren. Bij de onderdelen scope, planning, baten, financiën en risico’s is deze 

referentie uit de programmabeslissing weergegeven. Ook is specifiek voor de 

basisrapportage een aantal bijlagen toegevoegd waarin nadere context is gegeven. 

Zo bevat bijlage 4 een beschrijving van de organisatie van het programma ERTMS 

en bijlage 5 een overzicht van de belangrijkste Europese verplichtingen. 

 

De voortgangsinformatie tussen de twaalfde en dertiende voortgangsrapportage is 

eveneens getoond. Doordat eveneens de referentie naar het kabinetsbesluit en de 

vorige voortgangsrapportage consequent is doorgevoerd, wordt de voortgang van 

het Programma ERTMS inzichtelijk. 

 

Hoofdstuk 3 bevat een toelichting op de voortgang en ontwikkelingen van het 

programma ERTMS die zich in de verslagperiode hebben voorgedaan. In de 

daaropvolgende hoofdstukken wordt over de ontwikkelingen inzake de 

programmabeheersing gerapporteerd: de programmascope (4), de baten (5), de 

planning (6), de financiën (7) en de risico’s (8). Hoofdstuk 9 gaat in op de borging 

van de kwaliteit middels toetsing. Tot slot is in hoofdstuk 10 een overzicht 

opgenomen van de externe communicatie, zoals het verkeer met de Kamer.   

Over de ontwikkelingen in hoofdstuk 3.1 wordt gerapporteerd aan de hand van de 

projecten die binnen het programma ERTMS worden uitgevoerd. De stand hiervan is 

te vinden in bijlage 1. Bijlage 2 en 3 bevatten financiële logboeken ter 

ondersteuning van hoofdstuk 7 over de financiën. In bijlage 6 is de ontwikkeling van 

de aanleg van ERTMS in andere Lidstaten opgenomen. 

  

                                                

6 Kamerstukken 2019/20, 29984, nr. 892 
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3 Voortgang en ontwikkelingen Programma ERTMS 

Dit hoofdstuk gaat over de voortgang en de ontwikkelingen van het Programma 

ERTMS in de afgelopen verslagperiode, de eerste helft van 2020. In paragraaf 3.1 

wordt gerapporteerd over de voortgang en ontwikkelingen van de projecten die de 

programmadirectie ERTMS en de implementatie-organisaties onder de noemer van 

het Programma ERTMS uitvoeren. Het verloop van contacten met stakeholders en 

andere partijen wordt hierbij betrokken. Bijlage 1 bevat een overzicht van al deze 

projecten. Paragraaf 3.2 gaat over de ontwikkelingen op de raakvlakken met andere 

programma’s en projecten die van invloed zijn op het programma ERTMS (en vice 

versa). In Paragraaf 3.3 wordt ingegaan op ontwikkelingen op Europees vlak die 

raken aan de implementatie van ERTMS in Nederland (en vice versa). 

3.1 Voortgang en ontwikkelingen binnen het Programma ERTMS 

Projecten Beheer STM-ATB EG en NG (voor baseline 3) 

Een STM-ATB is een (hardware en software) module die, in het geval de trein over 

ATB-baanvakken rijdt, de vertaling maakt van het ATB-signaal in het spoor naar het 

beeldscherm van de machinist in de cabine van een trein. In de 

programmabeslissing is opgenomen dat de programmadirectie ERTMS zorgt voor de 

beschikbaarheid van een STM ATB EG (voor baanvakken voorzien van ATB Eerste 

generatie) en een STM ATB NG (voor baanvakken voorzien van ATB nieuwe 

generatie) tegen voor iedere partij gelijke condities. Dit om het gelijke speelveld te 

waarborgen. De afgelopen verslagperiode heeft de programmadirectie hier invulling 

aan gegeven voor de STM ATB EG. Elke geïnteresseerde partij kan nu een licentie 

bestellen om het gecertificeerde ontwerp van de door het Programma ERTMS 

ontwikkelde module te gebruiken. Een STM ATB NG is nog niet beschikbaar. De 

voorbereidingen zijn gestart om deze beschikbaar te krijgen voor de markt.  

 

Project Rangeren ERTMS 

De afgelopen verslagperiode zijn de studies Rangeren zonder ERTMS (RZE) en 

Hulpmiddel Rangeren voortgezet. Als onderdeel van het project Verbeterinitiatieven 

goederen wordt bovendien gewerkt aan een roadmap Rangeren, waarin haalbare 

tussen- en eindoplossingen voor het materieel, de infrastructuur en de 

gebruikersprocessen worden opgenomen. Deze roadmap zal in overleg met de 

spoorbedrijven, goederenvervoerders, materieeleigenaren en aanliggende bedrijven 

nader worden uitgewerkt. 

 

Project Aanbesteding systeemleverancier (Central Safety System) 

Eind april 2020 heeft ProRail de aankondiging van de aanbesteding van de 

systeemleverancier gepubliceerd. Dit is een belangrijke mijlpaal op het kritieke pad 

van de realisatie van ERTMS in de infrastructuur. ProRail gaat uit van een maximale 

contractwaarde van zo’n € 440 mln (incl. BTW) en een looptijd van 37 jaar inclusief 

25 jaar beheer en onderhoud van het ERTMS-systeem. Dit is ingeschat op basis van 

de verwachte omzet voor een proefbaanvak en zeven baanvakken. En daarnaast is 

de aanbesteding voldoende robuust gemaakt om aanvullend, conform 

vervangingsopgave, nog andere lijnen van ERTMS te kunnen voorzien in het kader 

van de landelijke uitrol voor 2030 of vlak daarna. 

 

Project ASAP ERTMS 

Ook het project ASAP ERTMS (Aanbesteding Snellere Aanpak ERTMS) is de 

afgelopen periode gestart. Met ASAP nodigt ProRail de markt uit om mee te denken 

en concrete voorstellen te doen voor het versnellen van de uitrol van ERTMS.  
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Project Proefbaanvak Hanzelijn, inclusief emplacement Lelystad 

In de vorige verslagperiode werd duidelijk dat de aanpak voor het proefbaanvak 

herzien moet worden. Het integreren van ERTMS met de huidige-treinbeveiliging op 

de Hanzelijn (dual signalling) stuitte op zowel technische als juridische bezwaren. In 

de verslagperiode is een andere technische variant uitgewerkt waarbij het 

proefbaanvak schakelbaar is. Het proefbaanvak kan daarbij worden omgeschakeld 

tussen ATB met lichtseinen (zoals op het conventionele deel van het Hoofdrailnet) 

en ERTMS level 2 baseline 3. In deze verslagperiode is de maakbaarheidstoets van 

de hiervoor benodigde omschakelfunctie afgerond. Daaruit is gebleken dat het 

proefbaanvak op deze manier technisch maakbaar is. In de komende periode wordt 

deze variant verder uitgewerkt en voorgelegd aan de stuurgroep ERTMS. 

 

Project Aanbesteding retrofit VIRM treinserie  

Op 8 januari 2020 heeft NS de aankondiging van de aanbesteding voor de ombouw 

van de eerste treinserie gepubliceerd. Het betreft de aanbesteding van 176 

dubbeldekker intercitytreinen, type VIRM. Hiermee wordt naar verwachting de derde 

migratiestap (eerste reizigerstrein start commerciële inzet op ATB-infrastructuur) 

tijdig gerealiseerd.  

 

Project Boord-wal verbinding Sprinter (SLT) 

Treinen moeten beschikken over een zogenaamde ‘boord-wal verbinding’ die het 

mogelijk maakt de onderhoudsstatus van de trein continu te monitoren. Dit geeft de 

mogelijkheid om potentiële storingen vroegtijdig te signaleren. De aanname tijdens 

de planuitwerkingsfase eind 2016 was dat deze verbinding reeds in de treinserie SLT 

aanwezig was. Deze aanname blijkt niet juist te zijn, waardoor de sprinters (type 

SLT) alsnog voorzien moeten worden van deze verbinding ter voorbereiding op de 

ombouw naar ERTMS. Het afgelopen halfjaar is dit project gestart. De financiële 

impact van deze tegenvaller wordt in kaart gebracht.  

 

Project Retrofit Arriva materieel  

Arriva Nederland heeft op de rand van de verslagperiode een contract getekend met 

leverancier Stadler om zesendertig treinen binnen de concessie OV Limburg 2016-

2030 van ERTMS te voorzien. Hieronder vallen ook de acht Drielandentreinen in 

Limburg.  

 

Project Upgrade goederenmaterieel 

Het opwaarderen van goederenmaterieel dat is uitgerust met de bestaande ERTMS-

specificatie (baseline 2) naar de nieuwe specificatie (baseline 3) verloopt. In de 

twaalfde voorgangsrapportage is aangegeven dat het risico groeit dat er 

onvoldoende goederenlocomotieven zijn omgebouwd voordat het eerste baanvak 

gereed is. Een aantal materieeleigenaren heeft inmiddels afgezien van deelname 

aan het CEF-programma en besloten nu geen prototype te laten ombouwen. Deze 

problematiek doet zich niet alleen in Nederland voor. De vereniging van Europese 

spoorwegleveranciers UNIFE heeft recent in een rapport aan de Europese Commissie 

gemeld dat er Europa-breed veel (met name technische, tender- en 

contractgerelateerde) belemmeringen zijn om ouder materieel van ERTMS te 

voorzien7. Enkele grotere partijen lijken wel door te zetten, waardoor naar 

verwachting de vierde en zevende migratiestap (eerste (internationale) 

goederentrein (omgebouwd/opgewaardeerd) start commerciële inzet op ATB-

infrastructuur) nog steeds tijdig kan worden gerealiseerd. 

 

                                                

7 https://www.unife.org/about-us/committees/19-unife-etcs-steering-committee.html 
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Project Retrofit aannemersmaterieel 

De programmadirectie ERTMS is samen met ProRail in gesprek met 

vertegenwoordigers van de vervoerende aannemers over de ombouw van het 

onderhouds- en aannemersmaterieel. Net als bij de goederensector gaat de focus 

uit naar de vergoeding van de aanpassingen die nodig zijn voor ERTMS. 

 

Project Verbeterinitiatieven goederen 

Voor het programma ERTMS is tijdige beschikbaarheid van voldoende omgebouwd 

spoorgoederenmaterieel noodzakelijk voor de ingebruikname van het eerste 

baanvak in 2026. In de verslagperiode is een verkenning afgerond om een breed 

gedragen beeld te verkrijgen van de problematiek waar de goederensector voor 

staat bij de invoering van ERTMS. Deze verkenning is bijgevoegd als bijlage bij de 

Kamerbrief over deze dertiende voortgangsrapportage ERTMS. Daarmee is een basis 

gelegd om negen oplossingsrichtingen nader te onderzoeken. De kosten en 

effectiviteit van deze oplossingsrichtingen zullen de komende tijd in beeld worden 

gebracht.  

3.2 Ontwikkelingen raakvlakken met andere programma’s en projecten 

De complexe omgeving van het spoor, waar veel andere grote projecten en 

programma’s voorbereid worden of in uitvoering zijn, is bij het kabinetsbesluit 

benoemd als grootste toprisico voor vertraging en/of meerkosten van het 

programma ERTMS. Bovendien heeft de implementatie van ERTMS effect op andere 

beleidsdoelen. De uitdaging is en blijft daarom een goede synergie te bereiken 

tussen het programma ERTMS en andere grote spoorprojecten en programma’s. In 

deze paragraaf wordt gerapporteerd over de projecten die een raakvlak hebben met 

het programma ERTMS en vice versa. 

 

Raakvlak met Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) 

Sinds 2018 worden de voortgang en eventuele issues op acht geïdentificeerde 

raakvlakken tussen PHS en ERTMS-programma elke drie maanden besproken in het 

directie-overleg van PHS en ERTMS. De principe-afspraak is gemaakt dat eerst PHS 

wordt gerealiseerd en daarna ERTMS wordt uitgerold op baanvakken. Op de punten 

dat de PHS-werkzaamheden een ERTMS-baanvak raken is hieronder een korte 

toelichting gegeven: 

 ERTMS op de deelcorridors OV SAAL-west én OV SAAL-oost is voorwaardelijk 

voor de realisatie van een hoogfrequente dienstregeling op SAAL.  

o In de tweede helft van 2020 is besluitvorming voorzien voor een 

bedieningsmodel voor OV SAAL. ERTMS kan worden aangelegd nadat PHS 

OV SAAL de ERTMS-voorbereidingen heeft getroffen op de corridor. Het 

baanvak OV SAAL-oost (Duivendrecht – Lelystad) heeft een raakvlak met 

Weesp. De besluitvorming over het bedieningsmodel en daarmee de 

variantkeuze in Weesp is later dan verwacht en dat heeft impact op de 

planning van het programma ERTMS. De planstudie voor de aanpassing van 

Weesp wordt in de tussentijd doorgezet, om vertraging te voorkomen of te 

beperken.  

o Het baanvak SAAL-west (Hoofddorp-Duivendrecht) kent een raakvlak met 

de projecten ZuidasDok en het derde perron Amsterdam Zuid. Eind maart 

2020 is besloten dat het project ZuidasDok opnieuw in deelpakketten zal 

worden aanbesteed, waarbij de planning van het project fors naar achteren 

schuift. Als gevolg hiervan kan de uitbreiding van station Amsterdam Zuid 

pas later plaatsvinden. Om te voorkomen dat ook de uitrol van ERTMS forse 

vertraging oploopt, is in de afgelopen verslagperiode besloten de 

bouwvolgorde om te draaien en eerst ERTMS te installeren op de vier sporen 

van station Amsterdam Zuid. De extra sporen van het derde perron 

Amsterdam Zuid worden later dan meteen onder ERTMS gebracht. 



 

 

voortgangsrapportage European Rail Traffic Management System (ERTMS) 

Basisrapportage, tevens dertiende voortgangsrapportage European Rail Traffic Management System (ERTMS) 

   Pagina 11 van 51 

 

    

 Het baanvak Meteren-Eindhoven is een raakvlak wegens ontwikkelingen bij 

station Den Bosch. Voor station Den Bosch wordt gekeken naar een oplossing 

voor de transferproblematiek. Er vindt nadere afstemming plaats over synergie 

die kan worden bereikt in de uitvoering en planning tussen beide programma’s. 

 Het realiseren van een spanningssluis tussen Venlo en Kaldenkirchen draagt 

sterk bij aan het oplossen van verschillende knelpunten bij Venlo, waaronder de 

grensoverschrijdende treindienst Eindhoven-Düsseldorf. Momenteel doet ProRail 

onderzoek naar de haalbaarheid hiervan in afstemming met DB Netz loopt. Een 

toekomstvaste aanpassing van het emplacement Venlo en een tijdig besluit 

hierover zijn van belang voor het halen van de planning van ERTMS. Dit 

onderwerp wordt eveneens besproken binnen de Rijn-Alpenorganisatie, zie 

hoofdstuk 3.3. 

 

Raakvlak met HSL-Zuid 

Bij de twaalfde voortgangsrapportage is het rapport Aansluitingen HSL-Zuid op het 

ERTMS-hoofdrailnet naar de Kamer verzonden. In de rapportage zijn vijf 

alternatieven uitgewerkt over hoe de overgang van het hoofdrailnet naar de HSL-

Zuid kan worden vormgegeven. Het rapport is een tussenresultaat; na gunning van 

de leverancier van de infrastructuur ERTMS kunnen de alternatieven verder worden 

aangevuld en kan een keuze voor een van de alternatieven worden gemaakt. 

 

Raakvlak met instroom NS-treinserie DDNG  

NS heeft voorgesteld twee oudere treinseries (ICM en DDZ) niet te voorzien van 

ERTMS, omdat deze gedurende 2027 einde levensduur zijn en het daardoor 

economisch niet meer loont hier ERTMS in te bouwen. De betreffende zitplaatsen 

kunnen worden gecompenseerd door tijdige instroom van de Dubbeldekker Nieuwe 

Generatie (DDNG), die al over ERTMS beschikt. Deze instroom (die start in 2027) 

valt samen met de geplande periode waarin het eerste baanvak in dienst wordt 

genomen. De programmadirectie zal samen met NS de ontwikkeling van beide 

planningen volgen. 

 

Raakvlak maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer 

Het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer dient ter stimulatie van het 

spoorgoederenvervoer. De ambitie van de staatssecretaris is de positie van het 

spoorgoederenvervoer te verbeteren omdat het kostenniveau van dit vervoer ten 

opzichte van andere modaliteiten in de afgelopen jaren is verslechterd en de 

omvang in vervoerd tonnage is gestagneerd. De vervanging van ATB door ERTMS is 

een majeure lange termijn opgave: voor de vervoerders gaan de kosten van 

investeringen in ERTMS zodanig voor de baat uit dat dit een verantwoorde 

bedrijfsvoering (en daarmee concurrentiepositie) in de weg kan staan. Vanuit het 

programma ERTMS wordt getracht de overgang naar ERTMS voor de goederensector 

zo kostenefficiënt mogelijk vorm te geven, bijvoorbeeld via het project 

Verbeterinitiatieven goederen. 

 

STS-verbeterprogramma 

Specifiek voor ATB-Vv (ATB Verbeterde versie) geldt dat dit een technische 

toevoeging aan ATB-EG betreft (infrastructuur- en materieel-apparatuur). Vrijwel 

alle op het Nederlandse spoorwegnet toegelaten treinen zijn hiermee uitgerust. Aan 

de infrastructuur-kant wordt een ATB-Vv-installatie per sein aangelegd. Inmiddels is 

meer dan de helft van alle seinen hiermee uitgerust. Zoals in februari 2020 

aangegeven in de “Beleidsagenda Spoorveiligheid 2020-2025” wordt nog dit jaar de 

laatste aanleg-tranche van ATB-Vv (tranche 5) afgerond.8 Gegeven de komst van 

                                                

8 Kamerstuk 29893, nr. 242 
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ERTMS vindt vanaf nu de verdere aanleg van ATB-Vv alleen nog plaats op specifieke, 

incidentele risicolocaties, bijvoorbeeld bij nieuwe zogenaamde recidive seinen. Een 

recidief sein is een sein waarbij in een periode van vijf achtereenvolgende jaren drie 

keer (of vaker) door rood is gereden. 

 

Raakvlak toekomstbeeld OV 

ERTMS is een belangrijke stap bij het realiseren van de doelen uit het 

Toekomstbeeld OV. Het Toekomstbeeld OV schetst per regio een aantal 

ontwikkelrichtingen naar 2040. ERTMS heeft hierbij primair een randvoorwaardelijk 

karakter. De doorontwikkeling met nieuwe technologieën zoals Automatic Train 

Operation (ATO) en geautomatiseerde TMS (Traffic Management Systemen) worden 

in samenwerking met het programma ERTMS onderzocht.  

3.3 Europese ontwikkelingen 

Op verzoek van de Kamer wordt in deze paragraaf gerapporteerd over ervaringen 

met de invoering van ERTMS in andere Europese landen en de bijsturing die als 

gevolg van die ervaringen plaatsvindt. Rapportage vindt plaats aan de hand van de 

twee TEN-T corridors (zie figuur 3A) waar voor 2030 ERTMS wordt aangelegd en 

focust in het bijzonder op de (buur)landen Duitsland, België en Denemarken. Ook 

gaat deze paragraaf in op de initiatieven die worden ondernomen om met 

buurlanden tot afspraken te komen over de invoering van ERTMS op 

grensoverschrijdende trajecten. 

 

In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van de voortgang in andere Lidstaten. 

Samengevat komt de Europese situatie er momenteel op neer dat Noorwegen en 

Denemarken ver zijn met de implementatie; Oostenrijk gestart is met de realisatie; 

België zich in de realisatiefase bevindt; en Duitsland in de voorbereidende fase zit. 

Binnen Europa zijn er voorbeelden van landen die verder zijn, maar daarbij gaat het 

om ‘greenfield’-systemen (nieuwe lijnen). 

 

Rijn-Alpen-corridor 

Het ministerie van IenW is voorzitter van het ambtelijk overleg tussen ministeries 

en infrastructuurbeheerders van de landen betrokken bij de activiteiten van de Rijn-

Alpen-organisatie. Dit zijn naast Nederland: Duitsland, België, Zwitserland en Italië. 

In de afgelopen verslagperiode heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden. Centraal 

stond de aanleg van ERTMS in Duitsland op het traject langs de Rijn van 

Oberhausen tot aan Basel. Overleg met vervoerders maakte duidelijk dat hun 

materieel in 2026 gereed zal moeten zijn met de specificaties van baseline 3 

(hetzelfde als Nederland), omdat dan de Katsenbergtunnel met deze ERTMS-

specificatie open gaat. Het Europese Spoorwegbureau (ERA) ziet toe op de 

technische specificaties en zal testen voor toelating op infrastructuur 

samenbrengen. De Rijn-Alpen-organisatie heeft het initiatief genomen de 

testregimes op voorhand met elkaar af te stemmen en de grensovergangen daarin 

mee te nemen. 

 

Noordzee-Mediterrane-corridor  

Een soortgelijke corridororganisatie functioneert voor de Noordzee-Mediterrane 

corridor als bij bovenstaande Rijn-Alpencorridor. Naast Nederland zijn deelnemers: 

België, Luxemburg en Frankrijk. België werkt consequent aan de uitrol van zijn 

nationale ERTMS-programma. Bij wet is de vervoerders opgelegd hun materieel voor 

2026 gereed te hebben met ERTMS. Aandachtspunt voor de eigenaren en 

vervoerders, die internationaal actief zijn vanuit België, is de juiste ERTMS-

specificatie in te bouwen. Nederland en Duitsland gaan namelijk rond 2026 baseline 

3 aanleggen op hun delen van de corridor terwijl dan in België ERTMS baseline 2 in 

bedrijf komt. Duidelijk is dat baseline 3-apparatuur in treinen noodzakelijk is om te 
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kunnen blijven rijden; treinen voorzien van deze specificatie zijn namelijk inzetbaar 

op beide ERTMS-varianten in de infrastructuur. De programmadirectie ERTMS heeft 

hierover contact met Belgische materieeleigenaren. 

 

Materieel met Baseline 3 

Het ministerie Infrastructuur en Waterstaat en het programma ERTMS hebben in 

2018 het initiatief genomen een subsidieprogramma op te stellen voor de installatie 

van baseline 3 apparatuur in goederenmaterieel dat nu in Nederland rijdt. Dit 

materieel rijdt over de internationale corridor en de eigenaren moeten dus 

anticiperen op de verschillende nationale ERTMS plannen. De Europese Commissie 

steunt financieel dit Nederlandse programma, omdat ingezien wordt dat de 2030 

ERTMS ambities alleen kunnen slagen als ook het materieel overgaat naar baseline 

3. De subsidiestructuur is dit voorjaar in nauwe samenwerking met het Europese 

agentschap en het RVO (voor Nederland) verder vormgegeven. 

 
 

3A TEN-T corridors in Nederland 
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4 Scope van het Programma ERTMS  

In paragraaf 4.1 is beknopt beschreven wat de te realiseren scope is van het 

Programma ERTMS conform de programmabeslissing. Voor een uitgebreide 

toelichting op de programmascope wordt verwezen naar de onderliggende 

documenten die hieraan ten grondslag hebben gelegen.9 In paragraaf 4.2 wordt 

voor een aantal scope-indicatoren de voortgang gerapporteerd gedurende de 

realisatieperiode van het programma. Paragraaf 4.3 beschrijft hoe de scope wordt 

beheerd. Indien er is besloten over scopewijzigingen ten opzichte van de 

programmabeslissing worden deze hier toegelicht. Paragraaf 4.4 bevat het voorstel 

hoe om te gaan met mogelijke scope-ontwikkelingen, waaronder de ontwikkelingen 

na 2030 gegeven de landelijke uitrol. 

4.1 Programmascope 

Het programma ERTMS draagt bij aan bereiken van vijf beleidsdoelen: veiligheid, 

interoperabiliteit, snelheid, capaciteit en betrouwbaarheid. Deze beleidsdoelen zijn in 

het Programma van Eisen vertaald naar topeisen voor het programma ERTMS. De 

nadere concretisering en uitwerking van deze topeisen naar de verschillende 

aspecten (Infrastructuur, Materieel, Technische systemen, Gebruikers en Processen) 

is vastgelegd in het scopedocument. Hieronder volgt een samenvatting van de 

programmascope voor de basisinvestering die bij de programmabeslissing is 

vastgesteld: 

 Systeemontwerp conform de specificaties en passende bij ERTMS level 2 only, 

baseline 3, release 2. Waar mogelijk wordt voorbereid op (hybride) level 3; 

 Ruim zestig primaire gebruikersprocessen voor het rijden van treinen (zoals 

starten, stoppen, keren) moeten worden aangepast of toegevoegd; 

 Opleiden/instrueren van zo’n 15.000 gebruikers, van wie het werk in meer of 

mindere mate door de invoering van ERTMS verandert. Het gaat bijvoorbeeld 

om machinisten en treindienstleiders, maar ook om monteurs, inspecteurs en 

ontwerpers; 

 Operationeel harmoniseren van het bestaande ERTMS-baanvak Amsterdam-

Utrecht en de Hanzelijn, opdat machinisten ervaring kunnen opdoen met rijden 

onder ERTMS; 

 Zowel Amsterdam-Utrecht als de Hanzelijn geschikt maken voor 160 km/u; 

 Ombouw en of opwaarderen van materieel dat in aanmerking komt voor 

vergoeding op basis van een aantal criteria. Op grond van de huidige inschatting 

wordt rekening gehouden met ruim 1.300 materieeleenheden (treinen en 

locomotieven); 

 Het inrichten van een centrale organisatie voor cybersecurity; 

 Inrichten van de Hanzelijn en emplacement Lelystad als proefbaanvak; 

 Ombouwen van 7 baanvakken (345 km), zoals aangegeven in figuur 4A. Het 

gaat om: 

1. Kijfhoek – Roosendaal – Belgische grens 

2. OV SAAL (oost) 

3. Hoofddorp – Schiphol – Duivendrecht (SAAL west) 

4. Utrecht – Meteren 

5. Roosendaal – Den Bosch 

6. Eindhoven – Venlo – Duitse grens 

7. Meteren – Eindhoven 

                                                

9 https://ertms-nl.nl/dossiers/programmabeslissing/default.aspx 
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4A: ERTMS in Nederland 

 

Zoals in bovenstaande figuur zichtbaar is, waren bij de start van het Programma 
ERTMS al een aantal corridors van ERTMS voorzien. Het betreft 340 km in totaal, 

met 2 grensovergangen. Tabel 4B geeft een overzicht, inclusief de aanwezige 
ERTMS-versie. 
 
4B: bestaande ERTMS-baanvakken 
Corridors Level en Baseline  
HSL-Zuid (en Noord in België): Schiphol - Antwerpen Level 2, Baseline 2 
Havenspoorlijn: Rotterdam Kijfhoek (excl. emplacement) - 
Maasvlakte 

Level 1, Baseline 2 

Amsterdam Bijlmer Arena – Utrecht Centraal station (excl. 
emplacement) 

Level 2, Baseline 2 

Betuweroute: Kijfhoek (excl. emplacement) – Meteren - Zevenaar 
Oost – Duitse grens 

Level 2, Baseline 2 
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4.2 Indicatoren ten aanzien van het realiseren van de scope  

In paragraaf 4.1 van deze rapportage is de scope van het Programma ERTMS op 

hoofdlijnen beschreven zoals vastgesteld bij de programmabeslissing. Over de 

voortgang zal worden gerapporteerd aan de hand van onderstaande indicatoren. In 

onderstaande tabel 4C is deze rapportage als ‘0’- meting genomen. De uiteindelijke 

doelstelling is conform programmabeslissing. In de voortgangsrapportages zal de 

voortgang gerapporteerd worden ten opzichte van de ‘0’-meting. 

4C Indicatoren ten aanzien van het realiseren van de scope 

Scope-indicator Nulmeting VGR12  VGR13  
Doel in 
2030 

Aantal gebruikers opgeleid voor 
ERTMS  

0 0  0  ca. 15.000 

Aantal treinen / locomotieven 
omgebouwd c.q. opgewaardeerd 

0 0  0  ca. 1.300 

Aantal kilometer spoor omgebouwd 
binnen het programma ERTMS 

0 0  0  345 

Aantal kilometer spoor omgebouwd 
met ERTMS in Nederland  

340 340       340  685 

% kilometer spoor onder ERTMS van 
totaal Nederlands netwerk (2820km) 

12% 12%  12%  24% 

Aantal grensovergangen met ERTMS 
(TEN-T) 

2 2  2  4 

4.3 Scopebeheer 

Tijdens de uitvoering en gegeven de lange realisatieperiode is het waarschijnlijk dat 

er scopewijzingen zullen plaatsvinden. Indien een wijziging heeft plaatsgevonden zal 

hierover in deze paragraaf worden gerapporteerd.  

In de afgelopen verslagperiode is besloten om de zogenaamde ‘Cold Movement 

Detection’ -functionaliteit in treinen alleen voor reizigersmaterieel verplicht te 

stellen. Deze functie is bedoeld voor treinen die vanuit centraal bediend gebied 

vertrekken waarin zij voor aanvang van de dienstregeling opgesteld staan. Deze 

functie draagt bij aan de veiligheid en reduceert de werkbelasting tussen machinist 

en treindienstleider. Bij nader onderzoek is gebleken dat deze functie geen 

aantoonbare toegevoegde waarde levert voor goederenmaterieel en 

aannemersmaterieel, dat hoofdzakelijk in niet centraal bediend gebied opgesteld 

staat. Tevens heeft deze wijziging geen effect op de topeis veiligheid uit het 

Programma van Eisen. Het niet verplicht stellen van deze functie voor 

goederenmaterieel en aannemersmaterieel levert een besparing op van € 3,5 mln, 

die aan de post Onvoorzien is toegevoegd.      

4.4 Eventuele toekomstige ontwikkelingen 

Samenhang huidige programma ERTMS en landelijke uitrol 

Het kabinet Rutte-III heeft op 17 mei 2019 besloten voor 2050 het bestaande 

treinbeveiligingssysteem ‘Automatische treinbeïnvloeding’ (ATB) landelijk te 

vervangen door het European Rail Traffic Management System (ERTMS). Het 

Programma ERTMS heeft de opdracht de eerste fase vorm te geven tot en met 

2030. Hierbij is besloten dat de kosten en risico’s van deze eerste fase vallen binnen 

het taakstellend budget van afgerond € 2,5 mld (inclusief BTW, prijspeil 2020) op 

artikel 17 van het Infrastructuurfonds. Vanaf 2031, na afloop van het Programma 

ERTMS, is een reservering van € 100 mln per jaar (inclusief BTW) beschikbaar op 

artikel 20.03.02, als toevoeging op de bestaande Beheer, Onderhoud en 
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Vervangingsreeksen. Zo kan ook na afloop van het huidige Programma ERTMS in 

2030 ATB door ERTMS verder worden vervangen, beheerd en onderhouden.  

 

Het is belangrijk goed inzicht te hebben in de effecten van actuele ontwikkelingen 

binnen het Programma ERTMS op de landelijke uitrol om uiteindelijk tot een 

verantwoorde aanpak tot aan 2050 te komen. Hierbij behoort ook inzicht in de 

effecten ten aanzien van investering in ATB(-Vv) en effecten op realisatie van de 

baten voor veiligheid, capaciteit en interoperabiliteit. Ontwikkelingen die zich binnen 

het Programma ERTMS afspelen tot en met 2030, zoals scopewijzigingen of 

vertragingen, hebben immers een effect op de landelijke uitrol van ERTMS na 2030. 

 

Er bestaat op dit moment nog geen planning voor de periode na 2030 op basis 

waarvan een eventueel effect kan worden doorgerekend. De precieze impact zal 

bovendien afhangen van de vraag hoe de beschikbaarheid van nieuwe 

technologische mogelijkheden (bijvoorbeeld de overschakeling naar ERTMS 

(hybride) level 3) zich aandienen en hoe de prijs van het systeem zich ontwikkelt. 

En tevens in hoeverre mogelijke besparingen door synergievoordelen of verwachte 

innovaties kunnen worden geïncasseerd. 

 

ProRail heeft nu wel concreet zicht op de vervangingsopgave tot 2035. Uitgangspunt 

daarbij is dat tot het einde van het programma in 2030 alleen noodzakelijke gerichte 

vervangingsinvesteringen worden gedaan in ATB. Deze aanpak past binnen de 

huidige BOV-reeksen tot 2035. De zeven baanvakken worden naar verwachting voor 

2031 gerealiseerd. Op dit moment zijn er geen ontwikkelingen die aanleiding geven 

tot bijstelling. 

 

Het programma ERTMS dient nu eerst goed op te starten. Op middellange termijn, 

maar ver voor 2030, zal worden gestart met het vormgegeven van de landelijke 

uitrol en het opstellen van een integrale planning voor de eerstvolgende 

baanvakken. Daarbij is het zaak de vervangingsopgave te combineren met andere 

factoren uit de uitrolstrategie van ERTMS, zoals: capaciteitsknelpunten, Europese 

verplichtingen of het aanpassen van materieel binnen regionale concessies. Op het 

moment dat dit proces opstart zal hierover worden gerapporteerd via deze 

voortgangsrapportages. 

 

Noordelijke Lijnen 

Zoals aangegeven in de twaalfde voortgangsrapportage ERTMS10 heeft de 

programmadirectie ERTMS onderzocht in hoeverre het mogelijk is de Noordelijke 

Lijnen rond 2026 te voorzien van ERTMS. Tijdens de verslagperiode is vastgesteld 

dat het invullen van een aantal gestelde randvoorwaarden verder moet worden 

uitgewerkt. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de stabiele start van de 

realisatie van het Programma. 

   

                                                

10 Kamerstukken II 2019/20, 33652, nr. 65 
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5 Baten van het Programma ERTMS 

Bij de programmabeslissing ERTMS zijn de te verwachte baten van de investeringen 

in de zeven baanvakken tot en met 2030 in beeld gebracht. In paragaaf 5.1 wordt 

gerapporteerd over verwachte inschatting van de te realiseren baten in 2030, zoals 

ingeschat ten opzichte van de verwachtingswaarde bij de programmabeslissing. In 

paragraaf 5.2 wordt gerapporteerd over de ontwikkeling van de baten. 

5.1 Te verwachten baten van het Programma ERTMS, direct en indirect 

De programmadirectie ERTMS is verantwoordelijk voor de realisatie van de keuzes 

die leiden tot systeemverbeteringen. De systeemverbeteringen die door de 

programmadirectie ERTMS worden gerealiseerd, is in een aantal indicatoren 

beschreven (tabel 5a) en hieronder toegelicht.  

Veiligheid 

Bij de programmabeslissing is aangegeven dat door het Programma ERTMS het 

aantal STS-passages in Nederland afneemt met twaalf stuks per jaar; omgerekend 

zal op de ERTMS-baanvakken naar verwachting het aantal STS-passages met 72% 

dalen. De dichtligtijden van zeventien overwegen wordt korter. Hierdoor neemt de 

veiligheid toe. Hoewel het Programma ERTMS niet verantwoordelijk kan zijn voor de 

absolute veiligheid op het spoor, die is van meer factoren afhankelijk, is bij de 

programmabeslissing berekend dat zowel het verwachte aantal doden (0,15 per 

jaar), als het verwachte aantal zwaargewonden (0,64 per jaar) als gevolg van 

ongevallen op het spoor en overwegen lager liggen met ERTMS. 

 

Interoperabiliteit 

Bij de programmabeslissing ERTMS is aangegeven dat als gevolg van de uitrol van 

ERTMS tot aan 2030 de interoperabiliteit van het grensoverschrijdende 

goederenvervoer toeneemt van 65% tot 93% door het Programma ERTMS. De 

interoperabiliteit van het internationale personenvervoer stijgt van 10% naar 31%. 

Hier staat tegenover dat het aantal transities tussen ERTMS en ATB op het nationale 

spoornet ongeveer verdubbelt, waarmee de nationale interoperabiliteit afneemt. 

Gegeven de in 2019 inschatte autonome ontwikkeling draagt dit bijvoorbeeld bij aan 

21% meer reizigerskilometers en 13% meer tonkilometers met ERTMS op het 

Nederlandse netwerk dan in de situatie zonder het Programma. 

 

Capaciteit en snelheid  

Meer veiligheid op het spoor biedt indirect kansen voor meer capaciteit en snelheid 

op het spoor. Bij de programmabeslissing is aangegeven dat op de ERTMS-

baanvakken de verwachte opvolgtijd tussen twee treinen in dezelfde richting naar 

verwachting met 25% kan worden verkort en met twee treinen in tegengestelde 

richting 15%. Het Programma ERTMS leidt daarmee naar verwachting tot kortere 

reistijden voor reizigers. Ter indicatie gegeven de in 2019 ingeschatte autonome 

ontwikkeling: dagelijks maken 1 miljoen reizigers gebruik van het Nederlandse 

spoor. Op jaarbasis besparen alle reizigers met ERTMS naar verwachting 2,3 mln uur 

reistijd. Een rijtijdwinst van 1,7% per trein mag worden verwacht in 2030. 

 

Betrouwbaarheid  

Bij de programmabeslissing is tot slot gemeld dat ERTMS een beperkt positieve 

invloed heeft op de betrouwbaarheid van de reistijd van de reizigers. Het betreft 

storingen en vertraging. Het Nederlandse vervoerssysteem is internationaal gezien 

al zeer veilig, robuust en betrouwbaar. Gegeven deze hoge beschikbaarheid van het 

huidige systeem is de vermindering van treinvertragingstijd op het spoorsysteem 
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nihil. Wel is het van belang dat dit zo blijft; daarom wordt ook gerapporteerd over 

de indicator ‘vermindering van treinvertragingstijd’. Gegeven de in 2019 ingeschatte 

autonome ontwikkeling is het verwachte aantal reizigersverliesuren 0,2 mln uur 

lager in 2030 dan in de situatie zonder ERTMS. De aankomstpunctualiteit van 

intercitytreinen met ERTMS was destijds berekend op 3,2%. 

5A: Voortgang van het realiseren van de baten 

Systeemindicatoren11 
Programma-

beslissing 
VGR 12 VGR 13 

Doel in 
2030 

Interoperabiliteit    
 

I1: % treinkilometers onder ERTMS op 
Nederlands netwerk 

34% 34% 34% 34% 

Veiligheid      

I2: Daling STS-passages 72% 72% 72% 72% 

Capaciteit, snelheid, betrouwbaarheid     

I3: Rijtijdwinst, gemiddeld per trein 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 

I4: Opvolgtijdwinst tussen 2 treinen in 
dezelfde richting. 

25% 25% 25% 25% 

I5: Opvolgtijdwinst tussen 2 treinen in 
tegengestelde richting. 

15% 15% 15% 15% 

Betrouwbaarheid     

I6: Vermindering van treinvertragingstijd 
spoorsysteem als gevolg van storingen. 

0% 0% 0% 0% 

5.2 Batenmanagement binnen het programma ERTMS 

Het Programma ERTMS heeft sinds de voorkeursbeslissing ERTMS in 2014 een 

monitoringsinstrument ontwikkeld. In de programmabeslissing is op basis hiervan 

het verwachte bereik weergegeven van de implementatie van ERTMS, uitgedrukt in 

maatschappelijk (economische) effecten. Tijdens de realisatiefase is het van belang 

de impact te monitoren van de keuzes die binnen het Programma worden gemaakt. 

De locatie waar ERTMS wordt uitgerold, de ontwerpkeuzes van het ERTMS-systeem 

en de bestaande infrastructuur per baanvak dragen hebben bijvoorbeeld direct 

effect op de verwachte baten. Indien aanpassingen aan het systeem leiden tot 

veranderingen in de baten zal daarover in deze paragraaf worden gerapporteerd. 

Waar mogelijk kwantitatief in bovenstaande tabel, anders zal een kwalitatieve 

duiding worden gegeven. Tot nu toe heeft dit zich nog niet voorgedaan.  

Uiteindelijk gaat het erom wat de reiziger merkt van de komst van ERTMS. Dit wordt 

niet alleen beïnvloed door ERTMS, maar ook door beleid en maatschappelijke 

ontwikkelingen buiten het programma ERTMS. Er wordt daarom gesproken over 

potentiële voordelen van ERTMS. Er geldt bijvoorbeeld dat onder ERTMS sneller kan 

worden gereden (het systeem kan snelheden tot 500 km per uur aan), maar de 

feitelijke opname daarvan in de dienstregeling wordt bepaald door onder meer de 

logistieke mogelijkheden, het materieel zelf of de geluidsproductieplafonds. Ook is 

de realisatie van de doelstellingen afhankelijk van de reizigersgroei. Voor de 

realisatie van deze indicatoren kan het programma ERTMS dus niet een op een 

verantwoordelijk worden gehouden. Wel is het van belang periodiek een doorkijk te 

geven; hiertoe zal het ministerie van IenW periodiek opdracht verlenen aan een 

externe partij. Daarin zal ook het verzoek van de rapporteur worden meegenomen 

ten aanzien van: ‘de capaciteit en het percentage capaciteitsgroei spoorcorridors 

met ERTMS’ en ‘de benutte gerealiseerde capaciteit spoorcorridors met ERTMS’. 

                                                

11 De systeemindicatoren hebben betrekking op de scope van het Programma ERTMS, zoals 
verwoord in H4. I1 is hierop een uitzondering, deze indicator heeft een landelijke scope.  
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6 Planning van het Programma ERTMS 

De sectorbrede gecontroleerde invoering van ERTMS vindt plaats van de hand van 

tien migratiestappen. De eerste twee baanvakken vormen onderdeel van deze 

migratiestappen zodat er daardoor meer dan gebruikelijk aandacht is voor de 

ingebruikname. Hierna volgen de overige vijf baanvakken. Tezamen zijn dit de 

vijftien hoofdmijlpalen van het programma. In paragraaf 6.1 is een toelichting 

gegeven op de mijlpalenplanning en zijn voor de basisrapportage de 

referentiewaarden van de programmabeslissing herhaald. Voor een uitgebreide 

toelichting per migratiestap wordt verwezen naar de onderliggende documenten van 

de programmabeslissing ERTMS.12 De ontwikkelingen in de planning tijdens deze 

verslagperiode zijn beschreven in paragraaf 6.2. Paragraaf 6.3 gaat over de 

planning in relatie tot EU-verplichtingen. 

6.1 Mijlpalenplanning 

Een mijlpaal is gedefinieerd als het moment waarop de sector een wijziging 

operationeel in gebruik neemt. Bijvoorbeeld het moment dat de eerste opgeleide 

machinist met de eerste trein met ERTMS aan boord gaat rijden. De voorbereiding 

en uitvoering van de migratiestappen vinden veelal parallel aan elkaar plaats.  

Tabel 6A geeft een samenvatting van de migratiestappen, het gehanteerde criterium 

en de vastgestelde bandbreedte bij de realisatiefase. 

Figuur 6B geeft een grafisch overzicht van de planning en de mijlpalen. De planning 

van deze mijlpalen wordt gepresenteerd in bandbreedtes, die aangeven in welke 

periode de realisatie van een mijlpaal verwacht wordt, op basis van de vigerende 

planning en risicoprofiel. De programmadirectie ERTMS hanteert voor de interne 

sturing een gedetailleerdere planning. In figuur 6a is de verwachtingsdatum van de 

programmadirectie (deterministische datum) aangegeven met het driehoekje. Groen 

betekent dat het realiseren van de mijlpaal op schema ligt; geel betekent dat extra 

aandacht gevraagd is. Deze datum verschuift indien risico’s optreden of kansen 

worden gerealiseerd. Periodiek stelt de programmadirectie ERTMS een nieuwe versie 

van deze planning op. De oorspronkelijke planning van het kabinetsbesluit is 

weergegeven met de zwarte stip. 

 
  

                                                

12 https://ertms-nl.nl/dossiers/programmabeslissing/default.aspx 



 

 

voortgangsrapportage European Rail Traffic Management System (ERTMS) 

Basisrapportage, tevens dertiende voortgangsrapportage European Rail Traffic Management System (ERTMS) 

   Pagina 21 van 51 

 

    

6A Migratiestappen ERTMS in Nederland conform programmabeslissing  

Mijlpalen 
Criterium voor 
migratiestap 

Programma 
beslissing 

Beheerprocessen en systemen  

1. Ketenbeheer gereed voor operatie. 
Ketenbeheer 
operationeel 

2021-2021 

2. Logistieke keten gereed voor operatie. 
 

Logistieke systemen 
omgebouwd 

2024-2024 

Materieelombouw  
3. Naar ERTMS omgebouwd reizigers-materieel start 
commerciële inzet op ATB-infrastructuur. 

First in class eerste 
serie toegelaten 

2022-2023 

4: Naar ERTMS omgebouwd goederenmaterieel start 
commerciële inzet op ATB-infrastructuur.  

First in class eerste 
serie toegelaten 

2022-2023 

7: Start commerciële inzet opgewaardeerd materieel in de  
operatie in het buitenland. 
 

First in class eerste 
serie toegelaten 

2022-2023 

Opgeleid personeel doet ervaring op met ERTMS  
5: Ervaringsleren personeel gestart op geharmoniseerd 
baanvak Hanzelijn. 

Opgeleid personeel 
gaat rijden 

2022-2023 

6: Ervaringsleren personeel gestart op geharmoniseerd 
baanvak Amsterdam-Utrecht. 
 

Opgeleid personeel 
gaat rijden 

2022-2023 

Opgeleid personeel doet ervaring op met ERTMS level 2, baseline 3  
8: Start commerciële operatie op proefbaanvak 
Hanzelijn/Lelystad met ERTMS level 2, baseline 3 met dual 
signalling.  
 

Reeds opgeleid 
personeel gaat rijden 

2026-2026 

Rijden onder ERTMS level 2 - only  
9: Start commerciële operatie op Kijfhoek – Roosendaal – 
Belgische grens met ERTMS level 2 only. 

Reeds opgeleid 
personeel gaat rijden 

2026-2028 

10: Start commerciële operatie op OV SAAL–oost met ERTMS 
level 2 only. 

Reeds opgeleid 
personeel gaat rijden 

2027-2029 

  
Start exploitatie overige baanvakken  
11. Hoofddorp – Schiphol – Duivendrecht 2028-2029 
12. Utrecht – Meteren  2028-2029 
13. Roosendaal – Den Bosch  2028-2030 
14. Eindhoven – Venlo – Duitse grens  2029-2031 
15. Meteren – Eindhoven  2030-2031 
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6B Mijlpalenplanning per migratiestap 
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6.2 Voortgang van de mijlpalenplanning van het Programma ERTMS 

In de verslagperiode is een nieuwe versie van de planning vastgesteld (planning 

versie 6.4). In deze planning zijn de eerder aan de Kamer gemelde bandbreedtes 

voor de mijlpalen gelijk gebleven. De haalbaarheid van de planning is in grote mate 

afhankelijk van de resultaten van de lopende aanbestedingen en de afspraken die 

met leveranciers gemaakt kunnen worden, maar bijvoorbeeld ook van de impact die 

de coronacrisis op de langere termijn heeft en van het realiseren van kansen tot 

versnelling. Totdat hierover meer duidelijk is, wordt vastgehouden aan de mijlpalen 

die ten tijde van de programmabeslissing zijn afgesproken. 

 

Bovenstaande laat onverlet dat sinds de programmabeslissing ERTMS zich een 

aantal gebeurtenissen heeft voorgedaan waardoor zonder verdere maatregelen de 

indienstellingsdata van drie baanvakken zouden schuiven. Het is echter nog te vroeg 

deze vertraging zondermeer te accepteren. Binnen het Programma ERTMS wordt 

hard gewerkt deze vertraging te beperken, dan wel terug te brengen. ProRail 

verwacht bovendien nog te kunnen versnellen, onder andere via het project ASAP 

(zie hoofdstuk 3.1). Ten aanzien van de ontwikkelingen op OV SAAL en ZuidasDok 

heeft de programmadirectie ERTMS samen met het Programma Hoogfrequent 

Spoorvervoer op basis van de huidige inzichten voorlopige uitgangspunten opgesteld 

voor de indienststelling van de OV SAAL-baanvakken. Dit is gedaan om de 

uitgangspunten voor de planningen van PHS en ERTMS gelijk te houden. Afhankelijk 

van de ontwikkelingen en verwachte besluiten bij PHS en ZuidasDok later dit jaar 

zullen deze uitgangspunten op een gepast moment geformaliseerd worden.  

 

In figuur 6B zijn vier mijlpalen aangegeven die aandacht vragen. Deze zijn 

hieronder in tabel 6C toegelicht. De overige mijlpalen liggen op schema. Ook is een 

korte toelichting gegeven op de eerste migratiestap, omdat deze al volgend jaar 

moet worden gerealiseerd. 

 

6C Belangrijke ontwikkelingen per migratiestap 

Migratiestap 
Programma-

beslissing 
VGR12 VGR13 

Migratiestap 1: Ketenbeheer is gereed voor 

operatie 
2021-2021 2021-2021 2021-2021 

De eerste migratiestap kan volgens de huidige verwachting conform planning 

worden gerealiseerd. Betrokken organisaties bereiden zich voor op ketenbeheer 

voor ERTMS met aanpassing van systemen en processen. Door ProRail en NS zijn 

in de afgelopen verslagperiode beproevingen gedaan op bestaande ERTMS-

baanvakken met het monitoren van de systemen en het uitwisselen van 

informatie (data). Hierdoor is het mogelijk storingen efficiënt en effectief op de 

lossen en noodzakelijke wijzigingen snel te implementeren. De komende jaren 

wordt ketenbeheer verder uitgebreid zodanig dat de organisaties zijn ingericht 

voor het nemen en vervolgens beheersen van een volgende migratiestap. 

Migratiestap 8: Start commerciële operatie op 

Hanzelijn en emplacement Lelystad met ERTMS 

Level 2 (Baseline 3). 

2026-2026 2026-2026 2026-2026 

De aanvankelijk gekozen inrichting van het proefbaanvak bleek technisch en 

juridisch niet maakbaar. Zie ook hoofdstuk 3.1. De ontwikkeling van het 

proefbaanvak ligt daarmee op het kritieke pad. 
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Migratiestap 9: Start commerciële operatie op 

Kijfhoek-Belgische grens met ERTMS Level 2- 

only. 

2026-2028 2026-2028 2026-2028 

Het uitwerken van de BIT-maatregelen en vormgeven van de aanbesteding voor 

de infrastructuur hebben meer dan een halfjaar tijd in beslag genomen dan 

vooraf was voorzien. Ook duurt de doorlooptijd van de aanbesteding langer dan 

verwacht ten tijde van de programmabeslissing. In totaal zal het eerste baanvak 

naar verwachting elf maanden later in dienst gaan. De nieuwe planningsdatum 

valt nog binnen de bandbreedte zoals opgenomen in de programmabeslissing. 

Migratiestap 10: Start commerciële operatie 

op SAAL-oost met ERTMS Level 2 only. 
2027-2029 2027-2029 2027-2029 

In 2019 is binnen PHS gebleken dat de dienstregeling voor PHS-corridor OV SAAL 

niet maakbaar was. De programmadirectie ERTMS heeft met PHS intensief 

afgestemd over de aanpassing op de planning. Het beeld is dat de indienststelling 

van OV SAAL-oost met circa een jaar vertraagt en daarmee invoering van ERTMS 

op dit baanvak ook. De nieuwe datum valt nog binnen de bandbreedte zoals 

opgenomen in de Railmap 4.0 (programmabeslissing). Definitieve besluitvorming 

over OV SAAL wordt eind 2020 verwacht, hierna kunnen de consequenties voor 

ERTMS verder worden bepaald. Nadat een planning is afgesproken met de 

ERTMS-leverancier zal deze wijziging definitief worden doorgevoerd. 

Migratiestap 11: Hoofddorp – Schiphol – 

Duivendrecht (SAAL-west) 
2028-2029 2028-2029 2028-2029 

De temporisering en heroverweging van het project ZuidasDok heeft grote 

consequenties voor de planning van ERTMS. In overleg met PHS en ZuidasDok 

worden scenario’s uitgewerkt om de bouwvolgorde om te draaien en eerst ERTMS 

aan te leggen, voordat de infrastructuur door ZuidasDok wordt aangepast. Zonder 

deze maatregelen zou de indienststelling naar 2037/2038 verschuiven. Nu valt de 

indienststellingsdatum net buiten de bandbreedte van de programmabeslissing 

ERTMS. In blijvende afstemming met ZuidasDok kan de impact op de planning 

van ERTMS verder worden bepaald. Nadat een planning is afgesproken met de 

ERTMS-leverancier zal deze wijziging definitief worden doorgevoerd. 
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6.3 Planning in relatie tot EU-verplichtingen en buurlanden 

Nederland kent vanuit Europa de verplichting om ERTMS aan te leggen. Specifiek 

voor deze basisrapportage zijn in bijlage 5 deze verplichtingen verder 

uitgeschreven. Zoals aangegeven bij de programmabeslissing ERTMS staat het 

kabinet Rutte-III voor een tijdige, zorgvuldige en kosteneffectieve aanleg van 

ERTMS. Dit betekent dat Nederland zo snel mogelijk de huidige beveiliging door 

ERTMS vervangt, maar niet sneller dan op een verantwoorde manier voor Nederland 

mogelijk is. Er wordt daarmee niet aan alle Europese verplichtingen voldaan. Op 

verzoek van de Europese ERTMS-coördinator rolt Nederland daarom met voorrang 

ERTMS uit op de Rijn-Alpen Corridor (plus omrijdroute via Venlo), zodat deze TEN-T-

corridor tijdig van ERTMS is voorzien. In tabel 6D zijn de verplichte baanvakken 

opgenomen met daarbij de actuele planning. Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd 

ten opzichte van de twaalfde voortgangsrapportage. 

 

6D Nederlandse baanvakken in relatie tot verplichte TEN-T corridors 2030 

Opdracht- 

gever 

TEN-T corridors Programma-

beslissing 

VGR12 VGR13 

Rijn-Alpen corridor: Amsterdam/Rotterdam naar 

Genua 

   

Nederland Rotterdam Maasvlakte – Kijfhoek  Gereed Gereed Gereed 

Nederland Rotterdam – Zevenaar – Duitse grens Gereed Gereed Gereed 

Duitsland  Nederlandse grens – Emmerich – Oberhausen    > 2026*   > 2026*  > 2026* 

     

Nooordzee – Mediterrane corridor: Amsterdam/ 

Rotterdam naar Marseille, Cork/Glasgow 

   

Nederland Rotterdam Maasvlakte – Kijfhoek Gereed Gereed Gereed 

Nederland Kijfhoek – Roosendaal – Belgische grens 2026-2028 2026-2028 2026-2028 

België  Nederlandse grens – Essen – Antwerpen 2020 2020 2020 

      

Noordzee – Baltische corridor: Amsterdam/ 

Rotterdam naar Warschau en Tallinn 

    

Nederland Amsterdam / Rotterdam – Utrecht – 

Amersfoort - Deventer – Oldenzaal – Duitse 

grens 

Na 2030 Na 2030 Na 2030 

Duitsland  Nederlandse grens – Berlijn Nog niet 

gepland 

Nog niet 

gepland 

Nog niet 

gepland 

Overige Europees verplichte TEN-T Corridors (2030)    

Nederland Amsterdam Westhaven – Centraal – Bijlmer  Na 2030 Na 2030 Na 2030 

Nederland Amsterdam Bijlmer – Utrecht Gereed Gereed Gereed 

Nederland Amsterdam Riekerpolder – Centraal Na 2030 Na 2030 Na 2030 

Nederland Utrecht Centraal Na 2030 Na 2030 Na 2030 

Nederland Utrecht – Meteren (aansluiting Betuweroute) 2028-2029 2028-2029 2028-2029 

Nederland Utrecht - Arnhem - Zevenaar Na 2030 Na 2030 Na 2030 

Nederland Vlissingen – Roosendaal Na 2030 Na 2030 Na 2030 

Nederland Den Haag - Rotterdam Na 2030 Na 2030 Na 2030 

      

Overige grensovergangen: omleiding Betuweroute    

Nederland Eindhoven – Venlo – Duitse grens 2029-2031 2029-2031 2029-2031 

Duitsland  Nederlandse grens – Kaldenkirchen – Keulen 2023 2023 2023 

* Afhankelijk van voortgang tracé/MER-procedures in Duitsland. In de Kamerbrief over de 
voortgang van het spoorgoederenvervoer en Betuweroute van 18 juli 2019 (Kamerstukken II 
2018/19, 29984, nr. 858) staat dat te verwachten is dat de aanleg van het Derde spoor niet 
voor 2026 zal zijn afgerond. 
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7 Financiën van het Programma ERTMS 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkelingen van het budget (7.1), de 

monitoring van de post onvoorzien (7.2), de raming van de kosten van het 

programma ERTMS en daarmee ook de prognose-eindstand voor de 

programmakosten (7.3), de raming van de kasreeks (7.4) de realisatie en prognose 

van aangegane verplichtingen en uitgaven (7.5) en tot slot de ontvangsten (7.6). 

Het programma ERTMS sluit aan bij het uitgangspunt van de Kamer dat de middelen 

herkenbaar in de begroting en de jaarverslagen te volgen zijn en integraal op één 

begrotingsartikel worden geboekt. Waar dat niet mogelijk is (bijvoorbeeld 

apparaatskosten of onderhoudskosten) zal middels deze rapportage het integrale 

beeld worden geborgd. 

7.1 Budget  

In onderstaande tabel 7A is vanaf de programmabeslissing ERTMS de ontwikkeling 

van de beschikbare budgetreeks in de Rijksbegroting weergegeven. Het budget 

wordt voor circa 99% gefinancierd uit het Infrastructuurfonds (artikel 17.07 ERTMS) 

en voor zo’n 1% uit Hoofdstuk XII Infrastructuur en Waterstaat (artikel 12.98 

apparaatskosten IenW). In bijlage 2 van deze rapportage is het historisch overzicht 

van alle budgetmutaties sinds de voorkeursbeslissing ERTMS weergegeven. 

 

In de afgelopen verslagperiode is het beschikbare programmabudget van € 2.472 

miljoen gewijzigd naar € 2.461 miljoen, stand Voorjaarsnota 2020. Deze afname is 

het gevolg van een afboeking van € 11 miljoen van een CEF-subsidie, doordat niet 

voor 2023 aan de subsidievoorwaarden kon worden voldaan. Deze afboeking was 

reeds aangekondigd in de vorige voortgangsrapportage, maar is nu ook 

administratief verwerkt. 

 
7A Budgetreeks uitgaven in Rijksbegroting  
Bedragen x € 1 mln (inclusief BTW). Stand voorjaarsnota. 
 

 
 

Prijs- 
peil 

Totaal 
t/m 
2018 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ev 

Programma
-beslissing 
17-05-2019 2017 

   
2.392              

VGR 11 
30-06-2019 2018 

   
2.426  

          
122  

       
268  

    
2.036            

VGR 12 
31-12-2019 2019 

   
2.472  

          
122  

          
66  

       
211  

       
135  

       
160  

       
224  

    
1.554    

VGR 13  
30-06-2020 2019 

   
2.461  

          
122  

          
66  

          
61  

          
60  

       
152  

       
134  

       
144      1.722  

Afrekening 
voorschotten  
(cf. begrotingsregels) 

          
8  

             
8  

              

Stand VGR 13 incl. 
afrekening 
voorschotten 

  
2.469  

         
130  

         
66  

         
61  

         
60  

       
152  

       
134  

       
144     1.722  

 

7.2 Monitoring post onvoorzien 

Onderdeel van het programmabudget is de post Onvoorzien. Deze post is bedoeld 

om tegenvallers en opgetreden risico’s op te vangen of om beheersmaatregelen te 

bekostigen om risico’s te beheersen. Tegen- of meevallende aanbestedingsresultaten 



 

 

voortgangsrapportage European Rail Traffic Management System (ERTMS) 

Basisrapportage, tevens dertiende voortgangsrapportage European Rail Traffic Management System (ERTMS) 

   Pagina 27 van 51 

 

    

zullen worden onttrokken of toegevoegd aan de post Onvoorzien. Het budget is niet 

berekend op het opvangen van exogene risico’s zoals bijvoorbeeld: wijzigingen in 

wet- en regelgeving, verschillen tussen marktprijzen en de jaarlijkse index van de 

bruto overheidsindexeringen (IBOI) waarmee het programmabudget geïndexeerd 

wordt. Indien exogene risico’s optreden met gevolgen voor het programmabudget 

dient per gebeurtenis besloten te worden hoe deze gevolgen afgedekt worden. 

 

In tabel 7B zijn de mutaties weergeven in de afgelopen verslagperiode. In bijlage 3 

van deze voortgangsrapportage is het historisch logboek weergegeven van de post 

Onvoorzien. In de afgelopen verslagperiode is per saldo € 15,6 miljoen toegevoegd 

aan het budget van de post Onvoorzien en bedraagt (afgerond) € 456 miljoen. De 

belangrijkste meevallers in het voornoemde saldo betreffen: het niet ombouwen van 

treinseries ICM en DDZ, meevaller in de apparaatskosten van het programma 

ERTMS over het jaar 2018 en het niet verplicht stellen van Cold Movement Detection 

voor materieel goederenvervoer en aannemersmaterieel. Belangrijkste tegenvallers 

in dit saldo betreffen de compensatiekosten als gevolg van onttrekking 

verkeersleidingscapaciteit ten gevolge van het volgen van opleidingen en training, 

meerkosten als gevolg van de BIT-toets en meerkosten voor STM ATB. Er zijn in de 

afgelopen verslagperiode geen aanbestedingsresultaten te melden. 

 

Het actuele budget van de post Onvoorzien wordt al toereikend beschouwd gegeven 

de actuele raming (zie paragraaf 7.3) en de fase waarin het programma zich nu 

bevindt. 

 

7B Monitoring post onvoorzien 
Bedragen x € 1 mln (inclusief BTW) 
 

Mutatie    
(VTW-nr. 
*) 

Toelichting Budget 

  Programmabeslissing prijspeil 2017 449,4 

  subtotaal mutaties programmabeslissing t/m VGR 12 -9,2 

  VGR 12 (31-12-2019) prijspeil 2019 440,2 

VTW0002 Meerkosten als gevolg van opvolgen aanbevelingen BIT-toets -4,3 

VTW0003 Onttrekking onvoorzien STM ATB -3,1 

VTW0004 Dotatie meevaller programmakosten 2018 10,0 

VTW0011 Dotatie scopewijziging Cold Movement Detection 3,5 

VTW0021 Dotatie meevaller niet ombouwen ICM/DDZ 36,0 

VTW0022 Onttrekking tegenvaller simulatoren NS -0,1 

VTW0023 Onttrekking onvoorzien PID Verkeersleiding -25,2 

VTW0024 Onttrekking onvoorzien project ASAP -1,1 

  subtotaal mutaties in verslagperiode 15,6 

  VGR 13 (30-06-2020) prijspeil 2019 455,8 

* VTW-Id = nummers van het Voorstel tot wijziging (VTW). Som der delen kan afwijken door 
afrondingen. 
 

In VGR 12 is een stand van € 444,7 miljoen gerapporteerd. Het verschil van € 4,5 

miljoen wordt verklaard door een verschil in de indexeringsberekening 2018 en 

2019. Dit was per abuis meegenomen en is nu gecorrigeerd. Het budget van de post 

Onvoorzien is in bovenstaande tabel berekend met de jaarlijkse index van de bruto 

overheidsindexeringen (IBOI) waarmee ook het programmabudget is geïndexeerd. 
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7.3 Kostenraming van het Programma ERTMS  

In tabel 7C is de ontwikkeling van de kostenraming ten opzichte van de 

programmabeslissing en de laatste drie voortgangsrapportages weergegeven. De 

actuele raming betreft de prognose eindstand op basis van de verwachtingswaarde 

van de programmakosten. Een deel van de kosten wordt betaald uit bijdragen die 

buiten het Infrastructuurfonds artikel 17.07 ERTMS lopen. Het betreft de volgende 

bijdragen: (1) de voorziene CEF-subsidie die rechtstreeks aan goederenvervoerders 

en/of materieeleigenaren wordt vergoed, (2) de eigen bijdrage van 

goederenvervoerders en/of materieeleigenaren voor de ombouw van locomotieven, 

(3) de bijdrage van ProRail (uit BOV-gelden, artikel 13) voor het vervangen van de 

bestaande spoorstroomlopen door assentellers op het baanvak Kijfhoek-Roosendaal- 

Belgische grens. De raming minus de voornoemde bijdragen vormt het bedrag dat 

ten laste wordt gebracht van het budget Infrastructuurfonds artikel 17.07 ERTMS en 

artikel 12.98 apparaatskosten HXII Infrastructuur en Waterstaat. 

 

In de afgelopen verslagperiode is de raming ongewijzigd. Binnen de raming is een 

verschuiving doorgevoerd van € 13 miljoen van de voorzienbare kosten naar de 

raming post onvoorzien. Dit wordt vooral veroorzaakt door het saldo mee- en 

tegenvallers in de afgelopen verslagperiode (zie toelichting eerder in paragraaf 7.2). 

 

De actuele budgetspanning is ongewijzigd ten opzichte van de gerapporteerde 

budgetspanning van de vorige voortgangsrapportage en bedraagt afgerond € 47 

miljoen. In VGR 12 was de afboeking van € 11 miljoen CEF-subsidie nog niet 

verwerkt in het budget. Deze mutatie is per Voorjaarsnota doorgevoerd in de 

begroting en thans verwerkt in de VGR 13 budgetstand. In VGR 12 was voor het 

bepalen van de budgetspanning reeds rekening gehouden met deze tegenvaller.  

 
7C Raming programmakosten   
Bedragen x € 1 mln (inclusief BTW) 
 

 Programma VGR 11 VGR 12 Mutaties 
in afgelopen 

verslag-
periode 

VGR 13 

 beslissing 30-06-19 31-12-19 30-06-20 

 
prijspeil 2017 

prijspeil 
2018 

prijspeil 
2019 

prijspeil 
2019 

Voorzienbare kosten             2.115  
           

2.142  
           

2.233             -13  
            

2.220  

Post Onvoorzien                449  
               

455  
               

445  
                 

13 
               

458  

Raming kosten             2.564  
          

2.598  
           

2.678  
                 

0  
           

2.678  

-/- Overige bijdragen               -172          -172          -170  
                    

-          -170  

CEF subsidie  
                        

-36  
                       

-36  
                       

-24  
                           

-  
                       

-24  

Eigen bijdrage vervoerders 

                        

-90  

                       

-90  

                       

-98  

                           

-  

                       

-98  

Assentellers ProRail 
                        

-46  
                       

-46  
                       

-48  
                           

-  
                       

-48  

Bedrag t.l.v. artikel 17.07 IF 
en artikel 12.98 HXII             2.392  

           
2.426  

           
2.508  

                  
0  

            
2.508  

Budgetspanning 
                     

-  
                   

-             -36             -11  
              

            -47  

7.4 Kasreeks raming 

In onderstaande tabel 7D is de meerjarige kasprognose weergegeven van de netto 

raming. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt in welke jaren er uitgaven worden 

verwacht. Deze kasprognose wordt vergeleken met de actuele budgetreeks van de 



 

 

voortgangsrapportage European Rail Traffic Management System (ERTMS) 

Basisrapportage, tevens dertiende voortgangsrapportage European Rail Traffic Management System (ERTMS) 

   Pagina 29 van 51 

 

    

beschikbare middelen uit de Rijksbegroting. Met deze vergelijking wordt inzichtelijk 

gemaakt in welke jaren er een verschil wordt verwacht waar de Rijksbegroting op 

aangepast dient te worden. 

 

7D Kasreeks incl. confrontatie budgetreeks 
Bedragen x € 1 mln (inclusief BTW) 

 
VGR13 t/m 

2018 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

e.v. 
Totaal 

Netto 
programmakosten 

122 66 61 60 152 134 144 1.769 2.508 

Budgetreeks 
Rijksbegroting 

122 66 61 60 152 134 144 1.722 2.461 

∆ t.o.v. 
budgetreeks 
Rijksbegroting 

- - - - - - - -47 -47 

7.5 Realisatie en prognose van aangegane verplichtingen en uitgaven 

In deze paragraaf worden de realisatiecijfers verantwoord met betrekking tot 

aangegane verplichtingen en uitgaven. In tabel 7E wordt de cumulatieve stand van 

de verplichtingen en uitgaven weergegeven met de mutaties ten opzichte van de 

vorige voortgangsrapportage.  

 

In de afgelopen verslagperiode is voor € 321,6 miljoen aan nieuwe verplichtingen 

aangegaan. Deze nieuwe verplichtingen betreffen vooral afgegeven 

subsidiebeschikkingen voor de coördinatieopdracht van het programma door ProRail 

(€ 65 mln) en de implementatieopdracht ten aanzien van de infrastructuur door 

ProRail (€ 255 mln) voor organisatiekosten, projecten en het aanbestedingstraject 

voor het ERTMS Central Safety System. In de afgelopen periode is € 20,6 miljoen 

uitgegeven. Deze uitgaven hebben voornamelijk betrekking op declaraties van 

ProRail voor de programmadirectie ERTMS en de implementatie-organisatie bij 

ProRail voor bovenstaande posten. Van de € 571,7 mln aan aangegane 

verplichtingen hebben € 207,3 mln tot uitgaven geleid; de openstaande stand 

verplichtingen betreft daarmee afgerond € 364,5 mln. De uitsplitsing staat in tabel 

7F. 

 
7E Aangegane verplichtingen en uitgaven (cumulatief)    
Bedragen x € 1 mln (inclusief BTW) 

 

 Aangegane verplichtingen Uitgaven 

 

t/m 
VGR 12 mutaties 

verslag- 
periode 

t/m 
VGR13 

t/m VGR 
12 mutaties 

verslag-
periode 

t/m 
VGR13 

 
31-12-19 30-06-20 

31-12-
19 

30-06-
20 

Hoofdstuk XII IenW              12,8  
                 

0,4  
               

13,2  
            

12,3  
                  

0,4  
            

12,7  

Infrastructuurfonds            237,3  
            

321,3  
            

558,6  
          

166,9  
               

20,2  
         

187,1  
-17.07.01 
Realisatiefase 

                  
142,0  

                    
321,1  

                    
463,1  

                   
88,5  

                        
19,8  

                
108,3  

-17.07.02 Verkenning 
en planuitwerking 

                    
95,3  

                         
0,2  

                       
95,5  

                   
78,4  

                          
0,4  

                   
78,8  

Totaal programma           250,1  
            

321,6  
            

571,7  
         

179,2  
               

20,6  
         

199,8  

17.07.02.995 
Terugontvangen 
voorschotten       

                     
7,5    

                     
7,5  

Totaal incl. 
terugontvangen 
voorschotten 

                  
250,1  

                    
321,6  

                    
571,7  

                 
186,7  

                        
20,6  

                
207,3  
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7F Stand openstaande verplichtingen Programma ERTMS 
Bedragen x € 1 mln (inclusief BTW) 

 

  Verplichtingen Mutaties Openstaand 

 

t/m VGR 12 
31-12-2019 

Aangegane 
verplichtingen Uitgaven 

t/m VGR 13 
30-6-2020 

Hoofdstuk XII IenW 0,6 0,4 0,4 0,6 

Infrastructuurfonds  62,8   321,3  20,2   62,8  

- 17.07.01 Realisatiefase 53,5  
                                                           

321,1  
                                          

19,8  
                                                                                   

354,8  

- 17.07.02 Verkenning en 
planuitwerking  

                                                                                                      
9,4  

                                                         
0,2  

                                                
0,4  

                                                                                 
9,1  

Totaal  
                                                              

63,4  
                                                   

321,6  
                                          

20,6  
                                                                                     

364,5  

 

7.6 Ontvangsten Rijksbegroting 

In tabel 7G worden de ontvangsten op de Rijksbegroting van het Programma ERTMS 

verantwoord. De in paragraaf 7.3 genoemde overige bijdragen worden niet als 

ontvangst verantwoord en lopen buiten de begrotingsverantwoording artikel 17.07 

ERTMS en artikel 98 Hoofdstuk XII IenW. 

 
7G Ontvangsten Rijksbegroting  
Bedragen x € 1 mln (inclusief BTW) 

 

 t/m VGR 12 mutaties t/m VGR13 

 
31-12-19 verslagperiode 30-06-20 

Artikel 98 Hoofstuk XII IenW                   -                       -                       -   

Artikel 17.09 Infrastructuurfonds              12,1                 17,2                 29,3  

Totaal ontvangsten               12,1                17,2                29,3  

 

In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 17,2 miljoen ontvangen. Deze 

ontvangsten betreffen vooral de afrekening voorschotten met ProRail (€ 12,5 mln) 

en de ontvangsten van EU-subsidiegelden (€ 4,7 mln). In de stand ontvangsten tot 

en met de twaalfde voortgangsrapportage is € 7,5 van de € 12,1 miljoen aan 

voorschotten terugontvangen. 
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8 Risicomanagement binnen het Programma ERTMS 

Het Programma ERTMS betreft een lang lopende, complexe opgave voor de sector 

met veel afhankelijkheden tussen verschillende partijen en ontwikkelingen. Het 

Programma is daarom altijd omgeven met risico’s en onzekerheden. Deze worden 

binnen het Programma gedurende de looptijd gesignaleerd en expliciet benoemd 

waarop vervolgens adequate beheersmaatregelen worden getroffen om de kans van 

optreden en/of de negatieve gevolgen te beperken. Risico’s en onzekerheden met 

financiële gevolgen vormen mede de onderbouwing voor de prognose eindstand (zie 

hoofdstuk 7). In paragraaf 8.1 wordt de opzet van het risicomanagement binnen het 

Programma ERTMS beschreven. Paragrafen 8.2, 8.3 en 8.4 geven verschillende 

dwarsdoorsnedes van het risicodossier weer, te weten: ‘8.2 risico’s per thema, 8.3 

risico’s met effect op de planning en 8.4 risico’s met effect op de kostenraming. 

8.1 Ontwikkeling risicomanagement binnen het Programma ERTMS 

Met ingang van de twaalfde voortgangsrapportage is het risicomanagement primair 

gericht op tien ongewenste topgebeurtenissen (OTG’s), die gedurende de looptijd 

beheerst worden voor het behalen van de programmadoelen. Door deze thema-

indeling zijn koppelingen van risico's met producten, projecten en 

verantwoordelijkheden zichtbaar. Door de structuur van de tien ongewenste 

topgebeurtenissen (A tot en met J) is het bovendien mogelijk risico’s die zich op 

verschillende niveaus binnen het programma voordoen met elkaar te verbinden. Het 

onderliggende risicodossier wat sinds de start van het programma is opgebouwd 

bevat enkele honderden individuele risico’s, die via een clustering op een hoger 

abstractieniveau worden gekoppeld aan de OTG’s. Deze structuur blijft gedurende 

de looptijd van het programma in principe ongewijzigd, wat voor een eenduidige en 

herkenbare manier van rapporteren over de risico’s zorgt. In de 

voortgangsrapportages wordt aan de hand van figuur 8A over de stand van het 

risicoprofiel van het Programma gerapporteerd (paragraaf 8.2). In het figuur is 

middels kleurverschil in de balken de ontwikkeling ten opzichte van de vorige 

rapportage weergegeven  

 

Sinds de programmabeslissing is sprake van een transitie waarbij een groot deel van 

de risico’s belegd is bij de verschillende implementatieorganisaties, omdat daar de 

beheersing binnen de diverse projecten plaatsvindt. Op dit moment worden de 

risicodossiers per implementatieorganisatie verder ingericht, geactualiseerd en 

gekwantificeerd. Tevens worden afspraken gemaakt over de consolidatie van deze 

dossiers op programmaniveau. Dit transitieproces duurt langer dan verwacht en is 

nog niet afgerond. Hierdoor is het nog niet mogelijk is om de belangrijkste financiële 

(groter dan € 10 mln) en tijdsrisico’s en onzekerheden op individueel risiconiveau te 

kwantificeren en te rapporteren. Hangende de afronding van dit transitieproces zijn 

daarom in paragraaf 8.3 en 8.4 op een hoger abstractieniveau de belangrijkste 

risicoclusters weergegeven die de top tijd- en geldrisico’s bepalen. Zo is getracht 

een tussentijdse invulling te geven aan de toezegging aan de Kamer. 

8.2 Ontwikkeling inzake ongewenste topgebeurtenissen 

Het risicoprofiel van het Programma ERTMS is - overall gezien - in de afgelopen 

verslagperiode toegenomen ten opzichte van de vorige verslagperiode. De 

beheerstatus van de tien ongewenste topgebeurtenissen voor het programma 

ERTMS per einde van de verslagperiode is opgenomen in figuur 8A. De belangrijkste 

ontwikkelingen die het risicoprofiel hebben doen toenemen zijn: 

A.   Door de coronacrisis (en daaruit voortvloeiende richtlijnen) wordt de  
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      voortgang van het Programma mogelijk bedreigd. 

C.   Ontwikkelingen binnen andere raakvlakprojecten en programma’s (OV  

      SAAL/Zuidasdok, Venlo) leiden tot toenemende onzekerheid op de planning. 

E.   Materieeleigenaren en goederenvervoerders voldoen door onzekere  

businesscase in combinatie met de coronacrisis niet tijdig aan de CEF-      

subsidievoorwaarden (deadline 31-12-2023) en trekken nu hun deelname aan 

      het ombouwprogramma terug. 

 

8A Ongewenste topgebeurtenissen  

 

De ongewenste topgebeurtenissen die versterkte aandacht vragen en de 

gebeurtenissen die sinds de twaalfde voortgangsrapportage van kleur zijn veranderd 

zijn hieronder toegelicht, inclusief de beheersmaatregelen. Het gaat om vier 

gebeurtenissen (A, C, E en H),  

 

A: Organisatie en samenwerking is onvoldoende 

Corona heeft in de afgelopen periode mondiaal centraal gestaan en heeft tot grote 

veranderingen gezorgd in de manier van werken die naar verwachting nog enige tijd 

zal duren. Middels het maximaal faciliteren van het digitaal op afstand werken 

worden de gevolgen voor mogelijke vertragingen in het werkproces zoveel mogelijk 

beperkt. Er is zorg over de impact van corona op de sector en de negatieve 

gevolgen die dat voor het Programma ERTMS met zich mee kan brengen. Op dit 

moment is nog onvoldoende duidelijk wat bijvoorbeeld de impact is van de 

coronacrisis op de productiecapaciteit van leveranciers die betrokken worden bij de 
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ombouw van infrastructuur en materieel.  

 

C. Negatieve externe invloed op het ERTMS-programma 

In paragraaf 3.2 is het raakvlak met PHS toegelicht voor de ERTMS-baanvakken OV-

SAAL-oost en Hoofddorp-Schiphol-Duivendrecht (OV SAAL-west). Zonder 

beheersmaatregelen wordt de doorwerking daarvan voor ERTMS op het baanvak OV 

SAAL-Oost geschat op 1-2 jaar vertraging en voor OV SAAL-West op circa 8 jaar. De 

beide programmadirecties zijn daarom intensief met elkaar in overleg hoe dit effect 

te beperken. Voor OV SAAL-Oost is het voorlopige uitgangspunt dat het deel 

Lelystad-Hollandsche brug zo snel mogelijk wordt gerealiseerd. Weesp en de daarop 

aansluitende baanvakken zullen dan later gerealiseerd worden. Ten aanzien van OV 

SAAL-West is als werkhypothese het voorlopige uitgangspunt dat de bouwvolgorde 

wordt omgedraaid (eerst ombouw naar ERTMS en daarna de aanpassingen door 

PHS); daarmee blijft de impact voor het programma ERTMS relatief beperkt. Op het 

moment dat de aanbesteding van de systeemleverancier voor de infrastructuur van 

het programma ERTMS ver genoeg is, wordt de planning opnieuw beschouwd. 

 

Het risico bestaat dat gezien de veelheid en complexiteit van projecten en plannen 

op en rond emplacement Venlo het uitgangspunt voor de eisen die aan ERTMS 

moeten worden gesteld, te lang uitblijft. Middels prioritering in de planvorming en 

het instellen van een specifieke regiegroep wordt dit risico beheerst. Ook is een 

onderzoek naar het vervangen van de oude omschakelbare bovenleiding naar een 

vaste spanningssluis uitgevoerd. Dit kan veel bestaande knelpunten oplossen 

waarbij DB Netz heeft aangegeven hieraan te willen meewerken.  

 

E. Niet tijdig omgebouwd en/of geïmplementeerd materieel van materieeleigenaren 

en vervoerders  

Het bij de twaalfde voorgangsrapportage gerapporteerde risico dat er onvoldoende 

goederenlocomotieven zijn omgebouwd voordat het eerste baanvak gereed is, 

neemt toe. Zorgen over de negatieve businesscases bij materieeleigenaren en 

vervoerders, maken dat zij aarzelen hun materieel om te laten bouwen. Recent is 

een verkenning afgerond om een breed gedragen beeld te verkrijgen van de 

problematiek waar de goederensector voor staat bij de invoering van ERTMS. Op dit 

moment worden oplossingsrichtingen uitgewerkt door de betrokken partijen. Voorts 

wordt ingezet om de deadline van 31 december 2023 behorende bij de CEF-

subsidies in verband met corona met een jaar te verschuiven en daarmee meer 

vervoerders voor ombouw in het project upgrade te interesseren. 

 

Het risico bestaat dat de specificaties voor cybersecurity te laat beschikbaar zijn 

waardoor er niet tijdig een eenduidige en met buurlanden afgestemde specificatie 

beschikbaar is voor de ombouwcontracten. Hierdoor is het risico aanwezig dat de 

vervoerders worden geconfronteerd met mogelijke meerkosten en extra test -en 

toelatingsprocedures. In overleg met de stakeholders dient een level playing field te 

worden gecreëerd voor cybersecurity en zo dicht mogelijk te worden aangesloten bij 

bestaande regelgeving en instrumenten, voor zover Europese richtlijnen ontbreken. 

 

H. De per migratiestap opgeleverde processen/systemen zijn onvoldoende geschikt 

voor gebruik 

Naar aanleiding van de aanbevelingen uit de BIT-toets zijn de migratiestappen 

verder uitgewerkt naar zo’n zestig deelstappen om de beheersbaarheid van het 

programma te vergroten. Het risicoprofiel voor deze OTG is hierdoor in de afgelopen 

verslagperiode afgenomen.  
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8.3 Belangrijkste planningsrisico’s en onzekerheden 

Vanuit het risicodossier is op basis van expert judgement een grove selectie 

gemaakt dat inzicht geeft in geclusterde risico’s die een substantieel effect kunnen 

hebben op de planning. Omdat de individuele risico’s nog niet methodisch kunnen 

worden geconsolideerd (zie paragraaf 8.1), kan nog geen verwachtingswaarde 

worden opgenomen. Dit verzoek van de Kamer zal worden vormgegeven zodra dat 

mogelijk is. 

 

8B Toprisico’s en onzekerheden ten aanzien van de planning 

 Coronacrisis leidt tot vertraging voortgang programma. 

 Het opdelen en toewijzen van de programmascope aan implementatieorganisaties  en de daarbij 

behorende afstemming binnen de sector is complexer en kost meer tijd dan voorzien. 

 Ontwikkeling voortgang en planning raakvlakprojecten heeft negatieve impact op ERTMS-

planning. 

 De integrale werking van het ERTMS-systeem wordt onvoldoende aangetoond waardoor de 

uitrol van de baanvakken vertraagt. 

 Onvoldoende specialistische kennis beschikbaar waardoor vertraging ontstaat. 

 

Bovenstaande risico’s worden als volgt beheerst: 

 Coronacrisis leidt tot vertraging voortgang programma. Het effect van dit risico  

op de planning wordt zoveel mogelijk beheerst door digitaal werken op afstand te 

faciliteren en fysieke maatregelen te organiseren om veilig (plenair) overleg te 

kunnen voeren. 

 

 Het opdelen en toewijzen van de programmascope aan implementatie: 

organisaties en de daarbij behorende afstemming binnen de sector is complexer en 

kost meer tijd dan voorzien. Het effect van dit risico op de planning wordt beheerst 

door met de implementatieorganisaties af te stemmen welke projectonderdelen 

vooruit getrokken kunnen worden, qua voorbereiding en aanbesteding. 

 

 Ontwikkeling voortgang en planning raakvlakprojecten heeft negatieve impact  

op ERTMS-planning. Tussen de programmadirecties van PHS en ERTMS vindt 

regelmatig overleg plaats hoe de samenloop tussen projecten zo goed en efficiënt 

mogelijk op elkaar af te stemmen. Zie ook paragraaf 3.2, raakvlakmanagement. 

 

 De integrale werking van het ERTMS-systeem wordt onvoldoende aangetoond  

waardoor de uitrol van de baanvakken vertraagt. Het effect van dit risico op de 

planning wordt beheerst door extra aandacht te geven aan systeemintegratie en 

migratiemanagement plus een adequate teststrategie. 

 

 Onvoldoende specialistische kennis beschikbaar waardoor vertraging ontstaat. 

Als beheersmaatregel vindt een herprioritering van middelen plaats binnen 

bestaande moederorganisaties (ProRail, NS) en waar nodig externe capaciteit 

bijgeschakeld. 

8.4 Belangrijkste financiële risico’s en onzekerheden 

Vanuit het risicodossier is op basis van expert judgement een grove selectie 

gemaakt dat inzicht geeft in risico’s die een substantieel effect kunnen hebben op de 

kosten. Omdat de individuele risico’s nog niet methodisch kunnen worden 

geconsolideerd (zie paragraaf 8.1), kan nog geen verwachtingswaarde worden 

opgenomen. Dit verzoek van de Kamer zal worden vormgegeven zodra dat mogelijk 

is. 
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8C Toprisico’s ten aanzien van de financiën 

 Extra kosten als gevolg van vertragingen programma ERTMS. 

 Gehanteerde uitgangspunten ten tijde van de programmabeslissing wijzigen gedurende looptijd 

programma en/of blijken bij nadere uitwerking tot meer kosten te leiden dan initieel was 

begroot. 

 Prijsindexeringsrisico (exogeen). 

 Tegenvallers in de aanbestedingen. 

 Technische oplossing voor het rangeren met ERTMS op emplacementen blijft uit. 

 Bestaand ontwerp van de spoorinfrastructuur op huidige emplacementen is ongeschikt om 

ERTMS op aan te leggen. 

 

Bovenstaande risico’s worden als volgt beheerst: 

Extra kosten als gevolg van vertragingen programma ERTMS. Er wordt expliciet 

gestuurd op beheersmaatregelen inzake risico’s met effect op de planning. Zie voor 

nadere toelichting paragraaf 8.3. 

 

 Gehanteerde uitgangspunten ten tijde van de programmabeslissing wijzigen  

gedurende looptijd programma en/of blijken bij nadere uitwerking tot meer kosten 

te leiden dan initieel was begroot. Wijzigingen in wet- en regelgeving die gedurende 

de realisatiefase optreden horen ook bij dit risico (exogeen). Binnen het Programma 

ERTMS worden diverse instrumenten en processen gehanteerd om dit risico te 

beheersen. Denk aan processen voor scopebeheersing, configuratiemanagement, 

bewaken doelmatigheid in het ontwerpproces en naleving van 

besluitvormingsprocessen. 

 

 Prijsindexeringsrisico (exogeen). Dit risico betreft het verschil tussen de  

werkelijke marktindex en de indexering waarmee het programmabudget wordt 

geïndexeerd op basis van de IBOI (indexering bruto overheidsinvesteringen). Dit 

risico is slechts beperkt beheersbaar en wordt vooral door macro-economische 

ontwikkelingen bepaald. Er wordt ter beheersing bijvoorbeeld bij aanbestedingen 

van projecten gekeken of de prijscompensatieregeling voor de markt in relatie tot 

de verwachte looptijd kan worden aangepast. 

 

 Tegenvallers aanbestedingen. ProRail is de Aanbesteding Snellere Aanpak  

ERTMS gestart als nieuwe inkoopstrategie, waarbij de markt uitgedaagd wordt 

gericht op het vergroten van efficiency/schaalvoordelen en versnelling van 

doorlooptijden. Aanbesteding van het Central Safety System (CSS) wordt generiek 

(baanvak overstijgend) ingestoken. Ook hier geldt dat goed gekeken wordt naar de 

scope, configuratiemanagement, en de doelmatigheid van het ontwerpproces wordt 

bewaakt. 

 

 Technische oplossing voor het rangeren met ERTMS op emplacementen blijft uit.  

Dit risico speelt op Europees niveau. De programmadirectie ERTMS kan als 

beheersmaatregel een wijzigingsverzoek (change request) indien bij de ERA. 

Daarnaast zal de programmadirectie een proefproject uitvoeren met deelname van 

alle stakeholders om tot een uitwerking en afweging van mogelijke opties te komen 

en is het onderzoek naar mogelijkheden rangeren met en zonder ERTMS gestart. 

 

 Bestaand ontwerp van de spoorinfrastructuur op huidige emplacementen is 

ongeschikt om ERTMS op aan te leggen. 

Op de 7 baanvakken zijn 34 emplacementen. De grote risico’s zitten op het 

emplacement Venlo. Het risico bestaat dat gezien de veelheid en complexiteit van 

projecten en plannen op en rond emplacement Venlo het uitgangspunt voor de eisen 
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die aan ERTMS moeten worden gesteld, te lang uitblijft. ProRail schrijft preventief 

het ontwerpvoorschrift ERTMS Ontwerp (60040) voor, opdat andere spoorprojecten 

rekening kunnen houden met de komst van ERTMS.  
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9 Integrale borging 

Het programma ERTMS is een omvangrijk en langlopend programma met een grote 

ICT-component. Het is essentieel continu regie te voeren op de uitvoering ervan en 

regelmatig te toetsen of de goede dingen gebeuren en de dingen goed gebeuren. In 

deze basisrapportage is daarom in bijlage 4 de opzet van de organisatie van het 

Programma ERTMS nader toegelicht. In paragraaf 9.1 worden relevante 

ontwikkelingen over de organisatie van het programma ERTMS in de afgelopen 

verslagperiode gerapporteerd. In paragraaf 9.2 wordt gerapporteerd over de 

ontwikkeling en het beheer van het programma kwaliteitssysteem voor de 

realisatiefase (PKS-R). In paragraaf 9.3 wordt tot slot ingegaan op de belangrijkste 

uitkomsten die volgen uit de interne en externe toetsing en de opvolging daarvan. 

9.1 Ontwikkelingen organisatie van het Programma ERTMS 

In de afgelopen verslagperiode heeft het ministerie intensief afgestemd met diverse 

partijen over het vormgeven van de financiële stromen in aansluiting op de 

governance. De programmadirectie ERTMS adviseert het ministerie over de hoogte 

en reikwijdte van de vergoedingen. Het ministerie vergoedt partijen voor de kosten 

van ERTMS in principe overeenkomstig het advies van de programmadirectie 

ERTMS. Specifiek voor de vergoeding aan de provincies Limburg en Zuid-Holland (en 

daarmee regionale vervoerders) geldt bijvoorbeeld dat in de verslagperiode is 

gewerkt aan een ministeriële regeling op basis waarvan straks specifieke uitkeringen 

kunnen worden verstrekt. 

9.2 Kwaliteitssysteem van het Programma ERTMS 

In het programmaplan ERTMS voor de realisatiefase staat beschreven dat het 

Programma ERTMS een kwaliteitsmanagementsysteem heeft. Dit is het 

managementsysteem om te garanderen dat het programma de opdracht realiseert 

binnen de meegegeven kaders en voldoet aan de verwachtingen. Oftewel om de 

kwaliteit van de bedrijfsvoering, maar ook opgeleverde producten en plannen te 

waarborgen en te verbeteren. Het bestaat uit zo’n dertig processen inclusief 

werkinstructies, productbeschrijvingen en kennisdocumenten. Het kwaliteitssysteem 

wordt onderhouden gedurende de realisatiefase. Op basis van bevindingen uit 

interne – en externe audits of indien er andere redenen zijn om de werkwijze aan te 

passen zal het PKS-R waar nodig worden aangepast. 

 

Naar aanleiding van de BIT-toets (Bureau ICT-toetsing) is het kwaliteitssysteem 

voor de realisatiefase aangevuld. Vooral de aanbevelingen ten aanzien van de 

aanpak van de programmaopgave en systems engineering hebben ertoe geleid dat 

de opzet van het kwaliteitssysteem is aangepast. Hierbij is gebruik gemaakt van 

NEN 15288. In de eerste helft van 2020 lag de focus op verstevigen van de juiste 

uitvoering van de nieuwe werkwijze. In de verslagperiode is een opleidingstraject op 

maat uitgerold voor de medewerkers die met het kwaliteitssysteem werken. 

9.3 Audit & toetsing (intern en extern) 

Voor 2020 is een ERTMS Auditplan opgesteld met implementatieorganisaties, 

programmadirectie, opdrachtgever en toezichthouders. Hierin zijn gezamenlijke 

uitgangspunten beschreven en is een overzicht met uit te voeren audits opgenomen. 

Van de reeds afgeronde externe audits zijn in deze paragraaf de belangrijkste 

conclusies en aanbevelingen opgenomen en wordt gerapporteerd over de opvolging 

daarvan. 
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Accountantsrapport bij VGR12 (Auditdienst Rijk) 

• Implementatie Systems Engineering (SE) aanpak bij de implementatie 

organisaties. 

Alle nieuw te starten projecten worden uitgevoerd conform de processen van het 

kwaliteitssysteem waarin de SE-aanpak is uitgewerkt. Daarnaast worden alle reeds 

lopende projecten met terugwerkende kracht ondergebracht in migratiedeelstappen 

en worden de implementatiebijdragen conform SE-methodiek gedefinieerd. De 

programmadirectie zal samen met de implementatieorganisaties de verdere 

uitwerking van de SE- aanpak ter hand nemen, zodat de gehele keten van plannen 

en producten sluitend is. 

• Dashboard voor bewaking voortgang (interne) activiteiten  

Er wordt gewerkt aan overzichten en statussen van de migratiedeelstappen, van de 

gestarte projecten en hun onderlinge samenhang. Daar hoort tevens financiële- en 

planningsinformatie bij, zoals de Auditdienst Rijk aangeeft. De operationalisering 

hiervan zal naar verwachting tot eind 2020 duren. 

• Sturing op voortgang, issues en risicobeheersing 

De tertaalrapportages van de programmadirectie aan de stuurgroep ERTMS zullen 

worden aangepast met meer focus op sturingsinformatie (vooruitkijken). Dit zal in 

de komende verslagperiode worden vormgegeven. 

• Het functioneren van het risicomanagementplan in de praktijk zal zich in 2020 

moeten gaan bewijzen en verdient extra managementaandacht 

Er is een nieuwe opzet van het risicomanagementplan gemaakt. Dit heeft geleid tot 

een drielagen structuur van tien ongewenste topgebeurtenissen (niveau 1), met 

daaronder de primaire oorzaken die zouden kunnen leiden tot de ongewenste 

topgebeurtenis (niveau 2) en daaronder (niveau 3) de risico’s die in het gehele 

programma in het kader van die primaire oorzaak spelen. Als laatste stap in 

bovenstaand proces zullen de risico’s gekwantificeerd gaan worden. Middels 

georganiseerde sessies wordt dit momenteel uitgevoerd. 

• Kwaliteitssysteem van de opdrachtgeversunit bij het Ministerie van IenW 

Voor de inrichting van het kwaliteitssysteem worden de overige kwaliteitsprocessen 
verder uitgewerkt. Dit wordt afgerond in het najaar van 2020. 

 

Opvolging van de BIT-maatregelen 

Het ministerie van IenW heeft ADSE en FOX-IT opdrachtgegeven om te toetsen of 

de BIT-maatregelen in voldoende mate zijn uitgevoerd. Deze toetsen zijn relevant 

voor de start van de grote aanbestedingen van de systeemleverancier voor de 

infrastructuur en de ombouw van een deel van het materieel van NS (VIRM). 

Samenvattend is in het onderzoek van ADSE geconstateerd dat de voor 

aanbesteding noodzakelijke acties zijn voltooid. Fox-IT heeft als gevolg van de BIT-

toets opnieuw gekeken naar de aanpak van de cybersecurity. In relatie tot het 

aanbestedingsproces heeft Fox-IT geconcludeerd dat er aanvullende acties nodig 

zijn voor het afronden van de specificaties om het risico tijdens de 

aanbestedingsfase te beperken. Het programma ERTMS stelt daarbij conform 

aanbeveling van FOX IT ook een Roadmap Cybersecurity ERTMS op waarin alle 

activiteiten in samenhang worden gepresenteerd en de strategische doelen, 

verantwoordelijkheden en mandaten op het gebied van cybersecurity binnen het 

programma zijn vastgesteld. Deze Roadmap houdt rekening met de Wet Beveiliging 

Netwerk en Informatiesystemen (Wbni).  

 

Oordeel van de ECF en CIO 

De CIO ERTMS heeft een beschouwing gedaan van de onderzoeken uitgevoerd door 

FOX IT en ADSE. De CIO onderschrijft de conclusies van de onderzoeksrapporten. 

Naast een beschouwing van de externe onderzoeksrapporten heeft de CIO ERTMS 

een zelfstandige scan uitgevoerd. Een samenvatting luidt dat kansen om 

goederenvervoerders te betrekken nog onvoldoende benut worden; de functierol 
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met betrekking tot de inrichting en werking van de systeemarchitectuur nog 

onvoldoende gedegen wordt uitgedragen; en het operationaliseren van ketenbeheer 

nog onvoldoende wordt opgevolgd. De ECF ERTMS adviseert om het proces van 

totstandkoming van informatie te versnellen door nauw samen te werken tussen de 

Programmadirectie en de Implementerende organisaties. Dit zal de sturing 

verbeteren. Daarnaast zal er snelheid in de manier van werken gebracht moeten 

worden met een focus op de eerste migratiestappen (gereed 2023) om alle 

onderdelen die tegelijkertijd gaan spelen tijdig te kunnen realiseren. 
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10 Verkeer met de Kamer en publieke communicatie  

10.1 Verkeer met de Kamer 

In de verslagperiode heeft de staatssecretaris van IenW onderstaande brieven over 

het programma ERTMS naar de Tweede Kamer verstuurd. 

 

10A Correspondentie van/ met de Tweede Kamer 

Kamerstuk Datum  Onderwerp 

33652, nr. 76 09-06-2020 Twaalfde voortgangsrapportage ERTMS 

33652, nr. 77 09-07-2020 Antwoorden Schriftelijk Overleg ERTMS/ Spoorveiligheid 

 

De volgende aangenomen moties en toezeggingen staan open of zijn uitgevoerd in 

deze verslagperiode: 

 

10B Moties en toezeggingen 

Kamerstuk Datum  Onderwerp Status 

33652, nr. 67 

 

14-06-2019 

 

In antwoord op vraag 16 in de lijst van vragen over 

de programmabeslissing ERTMS heeft de 

staatssecretaris aangegeven te rapporteren over de 

totale waarde van de risicoreservering en te 

onderzoeken wat het betekent om in volgende 

voortgangsrapportages een overzicht op te nemen 

van alle risico’s groter dan € 10 miljoen. 

In uitvoering. 

Zie H8 

 

33652, nr. 71 

 

20-06-2019 

 

In de quick scan die wordt uitgevoerd naar 

verbeteringen op de HSL-Zuid wordt meegenomen 

hoe de investeringen in de borging van ATB op dat 

traject zich verhouden tot een eventuele versnelde 

uitrol van ERTMS. wordt hierover in 2020 

geïnformeerd. 

Uitgevoerd. 

Zie VGR 12  

33652, nr. 71 

 

20-06-2019 

 

Er zal een externe toetsing plaatsvinden om te 

bepalen of de aanbevelingen van het BIT voldoende 

zijn opgevolgd in het programma ERTMS. De 

staatssecretaris informeert de Kamer daarover in de 

volgende voortgangsrapportage ERTMS. 

Uitgevoerd. 

Zie VGR 12 

29984, nr. 892 04-03- 2020 De Minister zal in de volgende voortgangsrapportage 

ingaan op de vraag van de heer Van Aalst over de 

toepassing van ERTMS bij rangeren op 

emplacementen en het voorkomen van verstoringen 

in dit kader. 

Uitgevoerd. 

Zie VGR 12 

29984, nr. 892 04-03- 2020 De Minister staat open voor een groot aantal 

suggesties van de rapporteur ten aanzien van 

informatievoorziening over het groot project ERTMS. 

Zij zal bezien hoe zij deze een plek geeft in de 

voortgangsrapportages.  

Uitgevoerd in 

deze basis-

rapportage. 
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10.2 Publieke communicatie 

 
Congres 

Op 30 januari vond het ERTMS-congres voor de hele sector plaats. De opkomst was 
hoog (meer dan 400 deelnemers) evenals de waardering voor het programma. 
 
 
Publicaties 
Op 13 januari 2020 heeft NS de aanbesteding van ERTMS-retrofit in 
dubbeldekkertreinen op Tenderned.nl gepubliceerd.  

 
Op 28 april 2020 heeft ProRail de aanbesteding voor de leverancier van het Central 
Safety System (CSS) op TenderNed.nl gepubliceerd.  
 

Op 29 mei heeft ProRail de Aanbesteding Snellere Aanpak ERTMS (ASAP) op 
Tenderned.nl gepubliceerd.  
 

De programmadirectie ERTMS heeft op ertms-nl.nl de mogelijkheid tot het 
verkrijgen van de licenties inzake de STM-ATB EG gepubliceerd. Via een formulier op 
de website kan de procedure om de licentie STM ATBEG/Vv aan te schaffen worden 
gestart. 
 
Op 29 januari publiceerde de programmadirectie op ertms-nl.nl ook het artikel 

Resultaten clarification meeting ‘Generiek Programma van Eisen Materieel’. 
 

10.3 Hinder tijdens realisatiefase en flankerende maatregelen 

Vanaf het moment dat baanvakken en/of materieel buitendienst gesteld gaan 
worden en hinder voor reizigers, verladers en overige partijen een rol gaat spelen bij 
de uitrol van ERTMS, dan zal hierover over in dit hoofdstuk van de 

voortgangsrapportages worden gecommuniceerd. 

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/184679
https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/193714
https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196372
https://ertms-nl.nl/dossiers/stm-atbeg/default.aspx
https://ertms-nl.nl/dossiers/stm-atbeg/default.aspx
https://ertms-nl.nl/nieuwsberichten/1562126.aspx?t=Resultaten-clarification-meetings-%e2%80%98Generiek-Programma-van-Eisen-Materieel
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1 Bijlage: Overzicht projecten in het Programma ERTMS 

Standlijn: 30 juni 2020     Projectfase 

Organisatie Cluster Projecten 

Levert output 
voor 
migratie-
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Programma-
directie ERTMS 

Systeemintegratie Beheer STM-ATB/EG 3 3,4 en 8 √ √ √ √ √   

Beheer STM-ATB/NG 3 3,4 en 8 √ √         

Omgeving migratie 
en gebruikers 

Rangeren ERTMS 8,9 √ √         

Operationeel kenniscentrum ERTMS alle √ √ √ √ -   

Implementatie-
organisatie 
ERTMS ProRail 

AM - Aanbesteding 
Systeemleverancier 
CSS voor ERTMS 

Aanbesteding Systeemlevering 
Central Safety System (CSS) voor 
ERTMS 

8,9-15 √ √         

Infra data ERTMS (IDE) 0,1,8,9 -15 √           

AM- Inrichten 
Ketenbeheer 

Ontwikkelen en Vrijgeven ProRail 
Monitoring Systeem (O&V PMS) 
voorheen TMS 

0,1,2,5,6,8,9-
15 

√           

Inrichten Ketenbeheer 
0,1,2,5,6,8,9-
15 

√           

AM - Ontwikkelen 
en Vrijgeven 
ERTMS Beveiliging 

Clusterplan O&V EB 
0,1,2,5,6,8,9-
15 

√ √ √       

Voorbereiden Integratie Beveiliging 
(VIB) 

0,8,9-15 √ √         

Specificaties Beveiliging ERTMS 
0,1,2,5,6,8,9-
15 

√ √ √       

Proefbaanvak Hanzelijn incl. 
emplacement Lelystad (onderzoek 
omschakelrichting en aanpassing 
regelgeving) 

8             

Ontwikkelen & Vrijgeven Key 
Management Center (KMC) 
Infrastructuur B3 

2 √ √         

Ontwikkelen & Vrijgeven Central 
Safety System (CSS) 

0,8,9-15 √           

Maakbaarheid OV SAAL 
(=studieopdracht, geen project) 

10 √           

EOG Pilot (onderdeel van 
Voorbereiding integratie beveiliging) 

9 √ √ √ - - - 

Aanpassen Amsterdam-Utrecht voor 
ervaringsrijden 

6 √           

Aanpassen Hanzelijn voor 
ervaringsrijden 

5 √           

ICT - 
Infravoorzieningen 

Vaste netwerken voor ERTMS 0,1,8,9-15             

Uitrol GSM-R voor ERTMS - VR2 0,1,9-15 √ √ √ √     

Uitrol GSM-R voor ERTMS - Pilot VR1 0,1,9-15 √ √ √ √ - √ 

Specificeren van GSM-R voor ERTMS 0,1,9-15 √ √  - √     

Capaciteit en Performance-
management GSM-R voor ERTMS 

0,1,9-15 √ √ √ √     
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ICT - PEIL & PEIKA Toets- en visualisatietool ERTMS 
(onderdeel van toets en 
visualisatietool ERTMS) 

8,9-15 √           

Simulatie (SIM) 0,1,8,9-15 √ √ √ √     

Realisatie ERTMS Treinbijsturing (RET) 0,1,8,9-15 √ √ √ √     

Realisatie ERTMS Plansystemen (REP) 0,1,2,8,9-15 √ √ √       

Infra 0,1,2,8,9-15             

Projecten - ERTMS 
uitrol op Spoorse 
Infra (EUSI) 

Toets- en visualisatietool ERTMS 
(deelproject inrichten railtechniek op 
ERTMS) 

0,8,9-15 √           

Studie Slimmer Bouwen Na 2030 √ √ √ √ √ √ 

Proefbaanvak Hanzelijn, inclusief 
emplacement Lelystad 

8             

Inrichten Railtechniek op ERTMS 8,9-15 √           

ERTMS Kijfhoek - Belgische grens 
(EKB) 

9 √           

ERTMS Haarlem (project is 
afgesloten) 

-             

Aanbesteding kennisalliantie 9 √ √         

Studie rangeren zonder ERTMS 9 √ √ √ √     

Schaduwbedrijf ERTMS 9             

Aanbesteding Snellere Aanpak ERTMS 
(ASAP) 

8,9-15 √ √         

VL - 
Verkeersleiding 
Veranderopgave - 
Implementatie 
ERTMS 

Verandermanagement VL organisatie alle √           

Testkader en validatie specificaties, 
systemen en processen 

alle √           

Regelgeving, procedures en 
bestaande documentatie 

alle √           

Opleiding en kennisborging alle √           

Operationele experts alle √           

Implementatiemanagement alle             

Implementatie-
organisatie 
ERTMS@NS 

Systeemontwerp 
en integratie 

Systeemontwerp en integratie alle √ √ √ √     

Retrofit en upgrade 
Retrofit en upgrade NS materieel 

3 en 8-9 voor 
serie 

√ √ √ √     

ERTMS- deel  VIRM Diagnosesysteem 3 √ √         

Boord/wal verbinding SLT 3 √           

Voorbereiding 
Vervoer 

Voorbereiding vervoer 1,3,5,6,8 √ √ √ √     

Simulatoren 3,5,6 √ √         

Voorbereiding 
Instandhouding 

Voorbereiding instandhouding 1,3,5,6 √ √ √ √     

Implementatie-
organisatie 
ERTMS 
Materieel-
eigenaren en 
Vervoerders 
(IEMeV) 

Retrofit Arriva Retrofit Arriva materieel 7 √ √         

Retrofit 
aannemersmaterie
el 

Retrofit aannemersmaterieel 7 √           

Upgrade 
Goederenmaterieel 

Upgrade Goederenmaterieel 7 √           

Verbeterinitiatieven 
Goederen 

Verbeterinitiatieven Goederen 7 √           
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2 Bijlage: Logboek budgetmutaties vanaf Voorkeursbeslissing 

X € miljoen (inclusief BTW) 

Mutatie Toelichting 
Budget Rijks-

begroting 
VGR 

Voorkeursbeslissing Prijspeil 2013 
             

2.569,9  
  

Prijsbijstelling 2015  IBOI 0,384% 
                   

9,8  
3 

Ontvangen EU subsidie Voorschot betaling planuitwerking 
                   

0,9  
4 

Prijsbijstelling 2016 IBOI 0,191% 
                   

5,1  
6 

Overige mutaties 
Slotwet 2015 en compensatie loonakkoord 
VJN2016 

                  -
0,0  

6 

Ontvangsten 2016 
Waarvan 0,96 voorschot EU subsidie tranche 
2016 

                   
1,0  

6 

CEF-subsidie (maximaal) 
Resterende gedeelte van de mogelijke CEF 
voorschotten 

                 
28,9  

6 

Verlaging budget voor 
Multimodale knoop Schiphol 

Scopewijziging             -250,0  5 

Prijsbijstelling 2017 IBOI 1,15% 
                 

26,5  
7 

Programmabeslissing Prijspeil 2017           2.392,0  9 

Prijsbijstelling 2018 IBOI 1,5257% 
                 

29,0  
10 

CEF-subsidie Bijstelling EU-subsidie (CEF)                 -1,5  10 

Stand VGR 10 (31-12-2018) Prijspeil 2018 
             

2.419,5  
10 

Aanvulling prijsbijstelling 
2018 

Technische correctie prijsbijstelling 2018 
                   

6,1  
11 

Stand VGR 11 (30-6-2019) Prijspeil 2018 
             

2.425,6  
11 

Prijsbijstelling 2019  IBOI 2,02% 
                 

46,4  
12 

Stand VGR 12 (31-12-2019) Prijspeil 2019 
             

2.472,0  
12 

CEF subsidie 
Afboeking budget door niet tijdig (voor 2023) 
kunnen voldoen aan de subsidievoorwaarden.  

              -11,0  13 

Stand VGR 13  
(30-06-2020) 

Prijspeil 2019           2.461,0  13 
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3 Bijlage: Logboek budget Post Onvoorzien  

X € miljoen (inclusief BTW) 
 

Mutatie    
(VTW- nr.*) 

Toelichting Budget 

  Programmabeslissing prijspeil 2017 449,4 

VTW0007 Onttrekking voor hogere kosten doorvoeren ERTMS  bij Verkeersleiding (deel 1) -1,9 

  Indexering budget Onvoorzien naar prijspeil 2018 IBOI 1,53% 6,9 

VTW0010 Dotatie meevaller programmakosten 2018 1,2 

  Indexering budget Onvoorzien naar prijspeil 2019 IBOI 2,02% 9,2 

VTW0016 Onttrekking voor hogere kosten doorvoeren ERTMS bij Verkeersleiding (deel 2) -5,0 

VTW0018 Onttrekking CEF Upgrade project (goederen) agv gestegen kosten -19,6 

  Subtotaal mutaties programmabeslissing t/m VGR 12 -9,2 

  VGR 12 (31-12-2019) prijspeil 2019 440,2 

VTW0002 Meerkosten als gevolg van BIT-toets -4,3 

VTW0003 Onttrekking onvoorzien STM ATB EG -3,1 

VTW0004 Dotatie meevaller programmakosten 2018 10,0 

VTW0011 Dotatie scopewijziging Cold Movement Detection 3,5 

VTW0021 Dotatie meevaller niet ombouwen ICM/DDZ 36,0 

VTW0022 Onttrekking tegenvaller simulatoren NS -0,1 

VTW0023 Onttrekking onvoorzien PID Verkeersleiding -25,2 

VTW0024 Onttrekking onvoorzien project ASAP -1,1 

  Subtotaal mutaties in verslagperiode 15,6 

  VGR 13 (30-06-2020) prijspeil 2019 455,8 

* VTW.nr = nummers van het Voorstel tot wijziging (VTW).   
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4 Bijlage: Organisatie van het Programma ERTMS 

In deze bijlage wordt specifiek voor de basisrapportage de organisatie en de 

governance van het programma ERTMS samengevat. Voor een uitgebreide 

beschrijving hiervan wordt verwezen naar de documenten die ten grondslag hebben 

gelegen aan de programmabeslissing13. 

In het programma ERTMS werken ProRail en de verschillende vervoerders in 

opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) samen om de 

overgang te maken van ATB naar ERTMS. Bij een omvangrijk programma met veel 

partijen is het nodig dat regie wordt gevoerd. Hiervoor is de programmadirectie 

ERTMS bij ProRail ingericht. Zij is verantwoordelijk voor het signaleren van 

ontwikkelingen die van invloed zijn op de inhoud van de opdracht en op de planning 

of budget, zodat de opdrachtgever, de staatssecretaris van IenW, daar tijdig 

besluiten over kan nemen. Binnen het Ministerie is de dagelijkse aansturing van de 

programmadirectie ERTMS bij ProRail ondergebracht binnen het DG Mobiliteit, 

directie Openbaar Vervoer en Spoor. 

ERTMS is een veranderopgave die sectorbreed in nauwe samenwerking moet 

worden gerealiseerd. Figuur B4A geeft een overzicht van de indeling van de 

organisatie. Het is de sector die de programmabeslissing ERTMS uitvoert. Het 

betreft de ombouw van treinen en opleiding van machinisten van de vervoerders en 

de ombouw van de infrastructuur van ProRail. Binnen het programma zijn het 

voornamelijk deze partijen die de implementatie opgave middels diverse projecten 

uitvoeren. Deze projecten hebben hun eigen scope, planning en budget. De 

programmadirectie ERTMS zorgt dat alle bijdragen aan de implementatie van 

ERTMS, zoals aangeleverd door de implementatie-organisaties, op elkaar aansluiten, 

stelt daarom voorwaarden/eisen aan de inhoud daarvan, en zorgt dat ze op het 

juiste moment, per migratie(deel)stap, samenkomen. Mede naar aanleiding van de 

aanbevelingen van de commissie ICT-toetsing is het afgelopen jaar hard gewerkt 

door de programmadirectie om de regiefunctie te versterken. 

Het voeren van regie gebeurt binnen een in de programmabeslissing vastgesteld 

kader, bestaande uit de scope (H4), planning (H6) en het budget (H7). Ook wordt 

gestuurd op het behalen van de baten (H5). Gezien de aard, omvang en lange 

looptijd van het programma is het onvermijdelijk dat er risico’s (H8), tegenvallers, 

meevallers en onzekerheden zijn. Binnen het Programma ERTMS wordt een balans 

gezocht tussen snelheid enerzijds en zorgvuldigheid anderzijds. Er is tijd genomen 

de programmabeslissing goed voor te bereiden en zorgvuldig te laten toetsen 

(H10.2). Ook is gekeken naar de impact van raakvlakprojecten (H3.2) en de 

werkwijzen van landen om ons heen en dit gebeurt nog steeds (H3.2). 

Samenwerking is een cruciale succesfactor binnen het Programma ERTMS. Dit is op 

diverse niveaus formeel vormgegeven. De Stuurgroep, onder leiding van het 

ministerie, is het hoogste overlegorgaan van het Programma ERTMS. Door de 

Stuurgroep wordt de visie uitgedragen en gestuurd op het behalen van de 

programmadoelen. In de Stuurgroep wordt de voortgang van het Programma ERTMS 

verantwoord en scopewijzigingen ten opzichte van de Programmabeslissing 

vastgesteld. Dit geldt ook voor issues die betrekking hebben op of relatie hebben 

met de afspraken uit de beheer- en/of vervoersconcessie. In de stuurgroep zitten 

leden van de raden van bestuur van ProRail, NS, Arriva (in rol van 

vertegenwoordiger van het regionale reizigersvervoer), DB Cargo en RailGood (in rol 

                                                

13 https://ertms-nl.nl/dossiers/programmabeslissing/default.aspx 
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van vertegenwoordigers van het spoorgoederenvervoer). 

 

Het sturen op het realiseren van de opdracht en het bewaken van de voortgang van 

het Programma op operationeel en tactisch niveau gebeurt door het 

managementteam van het Programma ERTMS (MT ERTMS). Hier vindt bijsturing 

plaats voor zover passend binnen het vanuit de stuurgroep ERTMS gegeven 

mandaat aan de programmadirecteur ERTMS. Naast de programmadirectie zijn ook 

de uitvoerende partijen vertegenwoordigd door de implementatiemanagers ERTMS 

van ProRail en NS en de programmamanager Materieeleigenaren en Vervoerders 

(namens goederenvervoerders, vervoerende aannemers, regionaal vervoer en 

historische materieeleigenaren). 

 

Uiteindelijk worden de besluiten in het MT ERTMS genomen door de 

programmadirecteur ERTMS, gehoord hebbende de overige MT-leden met in 

achtneming van de afspraken in de samenwerkingsovereenkomsten, 

subsidieregelingen en de opdracht IenW-ProRail. Er wordt gestreefd naar consensus. 

Indien een uitvoerende partij zich niet wenst te voegen naar een besluit van de 

programmadirecteur is een beslis- en escalatieprocedure van toepassing naar de 

stuurgroep ERTMS. Ter voorbereiding op het MT ERTMS zijn sturingstafels ingericht. 

Ook hier zitten vertegenwoordigers van alle betrokken partijen aan tafel. Hier vindt 

de inhoudelijke afstemming plaats. Het Programma kent o.a. de volgende 

sturingstafels: Change control board (CCB), Systeemintegratietafel, Migratie & 

Planningstafel en Risicomanagementtafel. 

 

Los van bovenstaande opzet zijn alle reguliere waarborgen ingebouwd. Onder leiding 

van de programmadirectie wordt een gezamenlijk auditplan opgesteld om jaarlijks 

toetsen te laten uitvoeren door externe partijen om de kwaliteit van de uitvoering te 

toetsen. Daarbij blijven een onafhankelijke Chief Information Officer gericht op ICT, 

een externe functionaris die toeziet op de financiële sturing en beheersing en de 

Auditdienst Rijk (ADR) betrokken. De eigenstandige control functie (ECF) en de 

Chief Information Officer (CIO) worden aangesteld door de Opdrachtgever IenW en 

rapporteren onafhankelijk aan de Stuurgroep ERTMS.  

 

B4A Organisatiestructuur van het Programma ERTMS 
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5 Bijlage: Europese verplichtingen  

Nederland kent op basis van Europese wet- en regelgeving een aantal verplichtingen 

ten aanzien van ERTMS, teneinde één Europese spoorwegruimte te creëren. 

Europese verordeningen hebben een rechtstreekse werking en gelden onverkort in 

Nederland. Speciaal voor deze basisrapportage is langer stilgestaan bij de Europese 

wet- en regelgeving. Hieronder is een overzicht opgenomen van de belangrijkste 

verordeningen: 

- In de TEN-T richtsnoeren uit 2013 staan op welke corridors Lidstaten een 

verplichting kennen ERTMS aan te leggen als onderdeel van het Trans-Europees 

Netwerk voor Transport (TEN-T)14. De focus voor 2030 ligt op negen 

internationale corridors die samen dit kernnetwerk vormen (zie onder, figuur 

B5A). Op basis van deze verordening zijn ook afspraken gemaakt om vrijwel 

heel Nederland voor 2050 van ERTMS te voorzien (= uitgebreide netwerk).  

- De data waarop de Lidstaten ERTMS op de TEN-T corridors moeten 

implementeren zijn vastgelegd in het Europese implementatieplan voor 

ERTMS15. Op basis van de voortgang of op basis van nieuwe inzichten kunnen 

de tussendoelen voor 2023 en/of het eindbeeld voor 2030 worden aangepast. 

- Gegeven het Europese implementatieplan notificeert elke Lidstaat zijn eigen 

implementatieplan. Voor Nederland geldt dat van de bovenstaande negen 

internationale corridors er drie starten/eindigen in Nederland. Deze drie 

corridors van het kernnetwerk zijn grafisch weergegeven in figuur 3A op pagina 

12, waarbij onderscheid is gemaakt tussen reizigerscorridors en internationale 

goederencorridors (RFC: Rail Freight Corridors). 

- De Verordening betreffende ‘de technische specificatie inzake interoperabiliteit 

met betrekking tot het subsysteem Besturing en Seingeving’ (afgekort: TSI 

CCS) legt de technische specificaties (= baselines) van ERTMS vast voor 

materieel en infrastructuur16. Daarbij is bepaald dat Lidstaten verplicht zijn geen 

aanvullende (nationale) eisen aan hun ERTMS-versie toe te voegen17. 

- Deze eisen die zijn uiteengezet in de relevante richtlijnen en deze TSI CCS zijn 

van belang om extra belemmeringen voor de interoperabiliteit en extra kosten 

voor exploitanten op het Europese spoorwegsysteem te vermijden, en om de 

markttoegang voor nieuwe concurrenten te vergemakkelijken.  

- Voor materieel geldt op basis van bovenstaande TSI dat nieuw materieel 

verplicht ERTMS aan boord heeft indien het rijdt op het Trans-Europese 

Vervoersnetwerk, met uitzonderingsmogelijkheid voor treinen die uitsluitend 

bedoeld zijn voor binnenlands gebruik en onderhoudsmaterieel. Vanaf 1 januari 

2019 is baseline 3 verplicht in nieuw materieel.  

- In de TSI CCS staat bovendien dat de Lidstaten ervoor moeten zorgen dat de 

functionaliteit van systemen van de huidige treinbeveiligingssystemen (de 

zogenaamde klasse B–systemen) en hun interfaces ongewijzigd blijven (dat wil 

                                                

14 Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 
2013 betreffende richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees 
vervoersnetwerk en tot intrekking van Besluit nr. 661/2010/EU, artikel 9, 12, 39. 
15 Uitvoeringsverordening (EU) 2017/6 van de Commissie van 5 januari 2017 betreffende het 
Europees implementatieplan voor ERTMS. 
16 Verordening (EU) nr. 2016/919 van de Commissie van 27 mei 2016 betreffende de 
technische specificatie inzake interoperabiliteit van de subsystemen besturing en seingeving 
van het spoorwegsysteem in de Europese Unie, bijlage, punten 4.2.6.1 en 7.2.4.  
17 Richtlijn (EU) nr. 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 
betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie, artikel 13 en 
14. 
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zeggen niet verder worden ontwikkeld) tot ze buiten gebruik worden gesteld, 

behalve als er wijzigingen nodig zijn om veiligheidsgebreken in die systemen 

weg te werken18.  

- Een specifiek onderdeel van het ERTMS-systeem is de Specifieke Transmissie 

Module (STM); hardware en software die zorgt voor de vertaling van het signaal 

van de bestaande treinbeveiliging op het spoor naar ERTMS. Het is tijdens de 

overgangsperiode van het bestaande systeem naar ERTMS de 

verantwoordelijkheid van de Lidstaat om alles in het werk te stellen ervoor te 

zorgen dat er een externe STM beschikbaar komt in een open markt voor STM’s, 

tegen eerlijke commerciële voorwaarden19. 

- Door het Europese Vierde Spoorwegpakket (COM (2013)25) zijn de taken van 

het Europees Spoorwegbureau (ERA) uitgebreid, vooral op gebied van de 

afstemming van technische en organisatorisch zaken tussen lidstaten. Zo heeft 

de ERA een grotere rol gekregen bij het bewaken van de interoperabiliteit, 

doordat zij van elke lidstaat het aanbestedingsdossier voor ERTMS-

baanuitrusting zal toetsen op conformiteit en interoperabiliteit20. 

B5A Negen corridors in Europa 

 

                                                

18 Verordening (EU) nr. 2016/919 van de Commissie van 27 mei 2016 betreffende de 
technische specificatie inzake interoperabiliteit van de subsystemen besturing en seingeving 
van het spoorwegsysteem in de Europese Unie, artikel 8 en bijlage, punt 7.2.2. 
19 Verordening (EU) nr. 2016/919 van de Commissie van 27 mei 2016 betreffende de 
technische specificatie inzake interoperabiliteit van de subsystemen besturing en seingeving 
van het spoorwegsysteem in de Europese Unie, bijlage, punten 7.2.3 en 4.1.2. 
20 Richtlijn (EU) nr. 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 
betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie, artikel 19.  
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6 Bijlage: Overzicht per Lidstaat 

Met de ERTMS Users Group is een principe-afspraak gemaakt informatie over de 

ontwikkelingen de landen van de EUG te gebruiken voor de rapportages van de 

Programmadirectie ERTMS (PD). Deze paragraaf beschrijft steeds de laatst bekende 

stand van zaken. In dit geval van januari 2020.  

 

België 

Het is de ambitie, conform het Masterplan ERTMS van Infrabel, om tegen het eind 

van 2025 alleen nog maar met ERTMS in België te rijden. Het hele netwerk zal dan 

voorzien zijn van ERTMS. Er worden verschillende levels toegepast; level 1 en level 

2. Het materieel in België zal, op grond van een Belgisch Koninklijk Besluit, uiterlijk 

in 2025 moeten beschikken over ERTMS. Alle treinen die vanuit Nederland naar 

België rijden moeten dan zijn voorzien van ERTMS. En bij alle grensovergangen met 

België aan de Nederlandse zijde moet een transitie naar ERTMS moet worden 

aangelegd om op de grens te waarborgen dat treinen soepel en zonder verstoring 

België in kunnen rijden. De raakvlakken met België op de grensovergangen zijn in 

principe geregeld. De aanpassingen op het grenstraject, ten behoeve van aanleg 

ERTMS in België, zijn vastgelegd en ter goedkeuring voorgelegd aan de beide 

nationale Safety-authorities (ILenT en DVIS), en de beide ministeries. 

 

Duitsland 

In januari 2020 heeft de Duitse overheid een budget voor onderhoud en verbetering 

van het spoorwegnet beschikbaar gesteld voor de komende tien jaar. Onderdeel van 

dit pakket is de invoering van een Starterpakket ERTMS in een nieuwe aanpak, 

namelijk voor een uitrol van ERTMS Level 2 ‘only’, waarbij de ombouw gedacht 

wordt per corridor en/of per regio. Voorwaarde is dat treinen voorafgaand moet 

worden uitgerust met ERTMS-apparatuur. Deze nieuwe aanpak heeft veel 

overeenkomst met de Nederlandse aanpak. In dit pakket vallen de ombouw van de 

TEN-T-corridor Scandinavië-Hamburg-München-Oostenrijk, de regio Stuttgart 

inclusief de S-banen, en de Hogesnelheidslijn Keulen-Frankfurt.  

 

Denemarken 

Implementatie van level 2 op het gehele Deense netwerk loopt. De planning is 

gereed te zijn in 2030. ERTMS is op de Thybanen in Noordwest-Jutland in april 

gebruik genomen. Banedanmark heeft de nieuwe seinapparatuur in minder dan 

twee maanden op de lijn geïnstalleerd. De ERTMS-implementatie op Thybanen werd 

uitgevoerd in samenwerking met Arriva. 

 

Noorwegen 

Strategisch besluit tot landelijke uitrol van ERTMS level 2 only. Geplande realisatie in 

2034. BaneNor kiest bewust voor een Early Deployement-lijn in de periferie. 

 

Zweden 

Zweden zet de verdere ontwikkeling van ERTMS op zijn spoorwegen voort. Daarom 

hebben verschillende vervoerders en transportautoriteiten een overeenkomst 

gesloten met Alstom voor de installatie van ETCS-boordapparatuur in 77 elektrische 

treinen. Ze worden ingezet in de regio Øresund, die Oost-Denemarken en Zuid-

Zweden omvat. De nieuwe apparatuur zal eind 2023 in gebruik worden genomen. 

De al van ERTMS level 2, baseline 2 voorziene lijnen in Zweden worden 

opgewaardeerd naar Baseline 3 release 2. Daarnaast zijn er plannen om het gehele 

netwerk uiterlijk 2035 te voorzien van level 2 only. 

 



 

 

voortgangsrapportage European Rail Traffic Management System (ERTMS) 

Basisrapportage, tevens dertiende voortgangsrapportage European Rail Traffic Management System (ERTMS) 

   Pagina 51 van 51 

 

    

United Kingdom 

Network Rail heeft Siemens Mobility de opdracht gegund als Train Control Partner 

(TCP). Deze opdracht heeft een waarde van bijna € 1 miljard. Daarnaast heeft 

Siemens Mobility ook opdracht gekregen voor de rol van Traffic Management Partner 

(TMP). Atkins zal verantwoordelijk zijn voor het beheer van de integratieactiviteiten 

en het aangaan van een samenwerkingsrelatie tussen de routeverantwoordelijke, 

zijn technologiepartners (TCP en TMP) en stakeholders, waaronder de overheid, 

reizigers- en goederevervoerders en materieel eigenaren. De waarde van deze 

opdracht is ongeveer € 60 miljoen. 

 

Frankrijk 

Eind 2019 zijn zes dubbelspoorlijnen voorzien van ERTMS; 110 km level 1 op 

normale lijnen en in totaal 1050 km level 2 op hogesnelheidslijnen. De uitrol van 

level 1 op de corridor Longuyon-Basel loopt nog. Planning gereed 2022. Daarnaast 

is men gestart met twee pilotprojecten voor level 2 only. Een op de HSL-lijn Parijs-

Lyon. Planning gereed in 2025 en een op de ‘normale’ lijn Marseille-Ventimiglia 

(Italië). Deze laatste lijn zal in drie stappen opgeleverd worden (2025, 2027 en 

2030). 

 

Zwitserland 

Het gehele netwerk is voorzien van ERTMS. Dit is of level 1 of level 2. Verdere uitrol 

van level 2 gebeurt alleen als het niet leidt tot het moeten aanpassen van treinen. 

Men laat dit afhangen van toekomstige TSI’s en productontwikkelingen. Het gaat 

hierbij in het bijzonder om de ontwikkelingen rondom FRMCS. 

 

Italië 

Strategisch besluit om het gehele netwerk tegen 2035 te hebben voorzien van 

ERTMS is genomen. In totaal gaat het om 16.800 km spoor en 5.000 railvoertuigen. 

Gelijk met de implementatie van ERTMS zal het bestaande Class B-systeem worden 

ontmanteld. 

 

Spanje 

De prioriteit voor de uitrol van ERTMS ligt op de corridors, de hogesnelheidslijnen en 

de forenzenlijnen rond de grote steden. 
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2513 AA  DEN HAAG 

  

Datum 30 september 2020 

Betreft Dertiende voortgangsrapportage ERTMS, tevens 

geactualiseerde basisrapportage 

  

 

 

Geachte voorzitter, 

Hierbij bied ik u de dertiende voortgangsrapportage aan van het Programma 

European Rail Traffic Management System (ERTMS) die gaat over de 

verslagperiode 1 januari 2020 - 30 juni 2020. Deze rapportage is tevens de 

geactualiseerde basisrapportage, waarin de referentiewaarden worden herijkt 

overeenkomstig de programmabeslissing ERTMS. Ik hecht aan de 

grootprojectstatus van het Programma ERTMS en vind de dialoog met uw Kamer 

over de voortgang van het Programma belangrijk. Ik heb mij daarom ingezet om 

in deze basisrapportage nauwgezet en herkenbaar over de door u gevraagde 

zaken te rapporteren. Tot slot heb ik de verkenning Implementatie ERTMS bij 

spoorgoederenvervoerders bijgevoegd. Graag informeer ik u aan de hand van 

deze stukken over de ontwikkelingen inzake het Programma ERTMS.  

 

Over de volle breedte van het Programma ERTMS komt de uitvoering van het 

Programma op gang. ProRail is recent de aanbesteding voor het ERTMS-systeem 

voor de infrastructuur gestart. ProRail gaat als eerste stap in gesprek met de 

leveranciers die zich hebben gemeld. De doorlooptijd van de 

aanbestedingsprocedure is zo’n anderhalf jaar. Dit bekent dat eind 2021, begin 

2022 de leverancier van het ERTMS-systeem voor de infrastructuur bekend is.  

 

NS en Arriva hebben verder gewerkt aan het realiseren van ERTMS in hun 

reizigersmaterieel. Naar verwachting zijn de eerste treinen in 2022-2023 uitgerust 

met ERTMS. Dit is conform planning van het programmabesluit ERTMS, maar later 

dan verwacht in 2015 en zal daardoor impact zal hebben op een destijds 

verkregen CEF-subsidie. Ik heb in de zomer met de Europese Commissie 

afgesproken dat het subsidiedeel voor de prototypes behouden kan worden. 

Gezien deze recente ontwikkeling zal de budgettaire verwerking hiervan en de 

impact op de kostenraming van het programma zichtbaar worden in de volgende 

voortgangsrapportage. 

 

Ook is besloten twee oude treinseries van NS niet te voorzien van ERTMS en deze 

uitstroom op te vangen met de instroom van de dubbeldekker nieuwe generatie 

(DDNG) in 2027, die al van ERTMS is voorzien. De instroom van de 

DDNG valt samen met de geplande periode waarin het eerste baanvak in dienst 

wordt genomen. Ik heb de programmadirectie ERTMS gevraagd het raakvlak 
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tussen de aanleg van het eerste baanvak en de instroom van de DDNG nauw te 

monitoren. 

 

Ten aanzien van het goederenvervoer verloopt het traject om te komen tot 

aanbesteding van hun locomotieven minder voortvarend. Bij de twaalfde 

voortgangsrapportage noemde ik al het risico dat er onvoldoende 

goederenlocomotieven zijn omgebouwd voordat het eerste baanvak gereed is 

(Kamerstukken II 2019/20 33652, nr. 76). Corona heeft de situatie geen goed 

gedaan. Een aantal materieeleigenaren heeft inmiddels afgezien van deelname 

aan het CEF-programma om nu met 90% subsidie een prototype te bouwen. De 

door de sector ervaren problematiek ten aanzien van financiering en technische 

belemmeringen speelt in vele Lidstaten. Ik vind het van belang dat de 

concurrentiepositie van de Nederlandse goederensector niet onredelijk onder druk 

komt te staan door de invoering van ERTMS. Voor de zomer is bijgevoegde 

verkenning afgerond waarin de sector zijn breed gedragen beeld schetst van de 

problematiek en negen oplossingsrichtingen presenteert. Samen met de sector 

kijk ik bijvoorbeeld naar goede afstemming van de invoering van ERTMS in 

Nederland en Duitsland, en verdere financiering van onrendabele meerkosten. 

Deze verkenning vormt een goede basis voor nadere verdieping waarbij ik bereid 

ben de aangedragen oplossingsrichtingen te onderzoeken op zaken als 

uitvoerbaarheid, financiële en juridische haalbaarheid en effectiviteit.  

 

Dertiende voortgangsrapportage 

In deze verslagperiode is een nieuwe planning vastgesteld. De opgelopen 

vertraging van ongeveer een jaar door het uitwerken van de BIT-maatregelen en 

vormgeven van de aanbesteding voor de infrastructuur is hierin verwerkt. Evenals 

de uitgangspunten die PHS en ERTMS hebben afgesproken om de werkzaamheden 

voor OV SAAL en bij Amsterdam-Zuid (ZuidasDok) zo goed mogelijk op elkaar af 

te stemmen. Zonder verdere maatregelen is het risico dat de indienstellingsdata 

van deze drie baanvakken een tot twee jaar naar achter schuiven. 

 

Ik vind het te vroeg deze vertraging te accepteren. Ik heb aan alle partijen binnen 

het Programma ERTMS gevraagd zich aan de oorspronkelijke planning te 

committeren en maatregelen te nemen om deze te halen. De sector heeft 

aangegeven zich hiervoor in te zetten. Zo is ProRail het project Aanbesteding 

Snellere Aanpak ERTMS (ASAP ERTMS) gestart, waar met vele partijen gezocht 

wordt om creatieve oplossingen te bedenken die helpen om de aanleg van ERTMS 

verantwoord te versnellen. De planning is bovendien in grote mate afhankelijk van 

de afspraken die ProRail hierover maakt met de systeemleverancier van de 

infrastructuur. Totdat de planning van de systeemleverancier bekend is houden 

alle partijen binnen het Programma ERTMS vast aan de bandbreedtes voor de 

mijlpalen van het kabinetsbesluit. 

 

Het afgelopen halfjaar was bijzonder, niet alleen voor het Programma ERTMS. Het 

coronavirus heeft nog altijd grote impact op het dagelijks leven. Voor de planning 

van de baanvakken, andere projecten en alle aanbestedingen geldt dat corona een 

risico met zich meebrengt in de doorlooptijd. De invloed van corona op het 

Programma ERTMS is nu nog niet goed te overzien, maar heeft wel het 

risicoprofiel van het Programma ERTMS in algemene zin doen toenemen. Ik houd 

dit uiteraard nauwlettend in de gaten en informeer uw Kamer over de 

ontwikkelingen van al deze onderwerpen via de voortgangsrapportages. 
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Basisrapportage 

In maart 2020 heeft de minister met uw Kamer gesproken over de 

geactualiseerde uitgangspuntennotitie groot project ERTMS en de aanvullende 

verzoeken hierbij van de rapporteur namens de commissie voor Infrastructuur en 

Waterstaat tijdens het Algemeen Overleg ERTMS/Spoorveiligheid op 4 maart 

2020. Deze rapportage heeft daardoor een andere opzet, vooral op het gebied van 

de projecten, baten, financiën en risico’s. In bijgevoegde rapportage is de 

programmabeslissing ERTMS (17 mei 2019) opgenomen als uitgangspunt om de 

voortgang te meten. De voortgangsinformatie tussen deze en de vorige 

voortgangsrapportage is eveneens getoond. Hierdoor is de voortgang van het 

Programma ERTMS goed navolgbaar. Sommige onderdelen van de 

basisrapportage dienen in de komende voortgangsrapportages nog verder 

uitgewerkt te worden. Hiervoor zijn procesvoorstellen opgenomen. 

 

Concluderend 

Samenvattend zijn er veel ontwikkelingen gaande. Het Programma ERTMS heeft in 

de afgelopen verslagperiode belangrijke stappen gezet; verschillende 

aanbestedingsprocedures zijn gestart. Het beheersen van de risico’s en 

raakvlakken met andere spoorprojecten als ook de samenwerking en afstemming 

tussen de partijen binnen de sector hebben vanzelfsprekend continue aandacht 

nodig om de programmadoelstellingen te blijven borgen. De inzet en het 

commitment in deze sector is maximaal om vanaf 2026 het proefbaanvak en de 

eerste baanvakken te realiseren. Ik blijf uw Kamer via de voortgangsrapportages 

op de hoogte houden. 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

S. van Veldhoven - Van der Meer 
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1 Inleiding 

 

Het European Rail Traffic Management System ("ERTMS") is een door de Europese Unie 

voorgeschreven systeem voor de beveiliging en aansturing van het spoorwegverkeer in de 

lidstaten van de Unie.1 De implementatie van ERTMS op het Nederlandse spoor is 

opgenomen in het regeerakkoord van het kabinet Rutte III. Op de Rijksbegroting is € 2,4 

miljard opgenomen voor eerste fase van de implementatie van ERTMS op zeven trajecten 

van het spoorwegnet. Voor de landelijke uitrol van ERTMS wordt op dit moment rekening 

gehouden met een planningshorizon tot 2050 en met een totaal budget van € 6,5 - 7 

miljard.2 Het kabinet heeft besloten tot invoering van ERTMS BL3 level 2 only. Dat houdt 

o.a. in dat de bestaande ATB uit de infrastructuur wordt verwijderd. Om dit mogelijk te 

maken moet gedurende de uitrol het in te zetten materieel zowel uitgerust zijn met de 

bestaande ATB systemen (ATB EG en ATB NG) als het nieuwe ERTMS systeem. Dit is 

de zogenaamde “dual on board” strategie. 

 

Iedere partij in Europa en dus ook in Nederland, is zelf verantwoordelijk voor de invoering 

van ERTMS in zijn systemen en bedrijfsvoering. De coordinatie van deze taak is door 

IenW belegd bij de voor dat doel ingerichte Programmadirectie ERTMS (PD) binnen 

ProRail. De tweede opdracht die binnen ProRail is belegd betreft de implementatie van het 

infrastructuurdeel. De spoorwegondernemingen en de materieeleigenaren zorgen voor de 

aanpassingen aan het materieel en de bedrijfsvoering. Ook hiervoor is een organisatie 

ingericht binnen ProRail. Bij de verwezenlijking van ERTMS werkt de programmadirectie 

samen met alle belanghebbende partijen in de sector met IenW als opdrachtgever. De 

plannen met betrekking tot de implementatie van ERTMS zijn samengevat in de Railmap 

4.0 (zie https://ertms-nl.nl/dossier+programmabeslissing/default.aspx). 

 

ERTMS is de Europese standaard voor een systeem voor treinbesturing en seingeving. 

ERTMS bestaat uit ETCS (European Train Control System) en, in het geval van ERTMS 

Level 2, uit GSM-R data-communicatie. ETCS is een onlosmakelijk onderdeel van 

ERTMS en heeft betrekking op de signalering, zowel naast het spoor als in de locomotief. 

De implementatie van ERTMS vindt voor een deel plaats in de spoorweginfrastructuur en 

voor een ander deel in de op dat spoor rijdende locomotieven en spoorvoertuigen.  

 

 

1  Europese Unie, Directive on the interoperability of the rail system within the Community 

(2008/57/EC), Brussel, 17 juni 2008 en Commission Regulation on the technical specification for 

interoperability relating to the "control-command and signalling" subsystems of the rail system in 

the European Union (C/2016/3044), Brussel 27 mei 2016. 

2 Brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw S. van Veldhoven - Van der 

Meer aan de Tweede Kamer, 19 oktober 2018 (kenmerk: Kamerbrief bij de negende 

voortgangsrapportage (kenmerk kamerstuk 33652, nr. 63)). 
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ERTMS wordt op een deel van het Nederlandse spoor sinds 2008 gebruikt. Het gaat dan 

om de versie die bekend staat als ERTMS Baseline 2. In de nu voorliggende plannen gaat 

het om een nieuwe versie, die wordt aangeduid als ERTMS Baseline 3 release 2 waarbij 

Nederland ervoor gekozen heeft om ERTMS level 2 te gaan aanleggen, samengevat 

ERTMS BL3R2 level 2. Indien hierna zonder nadere toevoeging wordt gesproken over 

ERTMS BL3 gaat het steeds over ERTMS Baseline 3 Release 2 Level 2. Het kabinet wil 

deze versie en volgende versies op basis van bewezen technologie zullen in een periode 

die loopt tot en met 2050 implementeren op het gehele door ProRail beheerde 

spoornetwerk. Het implementeren van volgende versies kan kostbaar zijn en kan 

problemen geven met de toelating van materieel. Het kabinet heeft daarbij geen beleid 

geformuleerd om eventuele verdere negatieve impact op de economische dan wel 

operationele bedrijfsvoering van vervoerders te mitigeren. Wel is door IenW op 4 maart 

2020 aan de Tweede Kamer gemeld dat wijzigingen in technische specificaties niet steeds 

plaats zullen hebben en dat deze betrouwbaar en betaalbaar moeten zijn. Tevens is het 

beleid dat als in de toekomst vanuit Europa andere dingen gewenst worden, dat Europa 

dan ook zal moeten zorgen dat de interoperabiliteit et cetera niet in gevaar komt. De EU 

moet zorgen dat volgende versies in te passen zijn in de concepten die de Nederlandse 

regering nu heeft gekozen. 

 

Waar lidstaten als Nederland de vrije hand hebben in een netwerk omvattende uitrol, geldt 

dit niet voor de spoorlijnen die onderdeel uitmaken van de Europese core TEN-T corridors 

voor goederenlijnen en hoge snelheidslijnen. Hiervoor geldt het European Deployment 

Plan (EDP), waarbij ook in Nederland een aantal spoorlijnen hiervan onderdeel uitmaken 

zoals de Betuweroute, de HSL Zuid en de verbinding tussen Rotterdam en 

Antwerpenalsmede de bijhorende omleidingsroutes. Een belangrijke plandatum voor de 

realisatie van de ombouw naar ERTMS van bijvoorbeeld de Rhine Alpine Rail Freight 

Corridor met ERTMS is 2030. In de huidige beslissing staat deze gepland tussen 2029- 

2031. 

 

De algemene consequentie van de “dual on board” strategie is dat de vervoerders en 

materieeleigenaren worden geconfronteerd met hoge ombouwkosten van het materieel, 

terwijl daar voor goederenvervoerders geen baten tegenover staan. Om in de 

overgangsfase de concurrentiepositie van het spoorvervoer niet te verslechteren, heeft de 

Staatssecretaris van IenW op 19 juni 2018 in haar brief over het maatregelenpakket 

spoorgoederenvervoer aangegeven dat ze in het kader van het Programma ERTMS de 

goederenvervoerders een ondersteuning biedt die het maximale is wat binnen de huidige 

wettelijke (staatssteun) kaders mogelijk is. 

 

In Railmap 4.0 is IenW voornemens voor locomotieven van goederenvervoerders en 

aannemers, binnen de Europese staatssteunkaders, een subsidieregeling in te stellen voor 

het inbouwen en opwaarderen van ERTMS met een vergoeding van maximaal 50% van de 
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kosten daarvan.3  

Inmiddels is overigens is voor de prototyping binnen ERTMS BL3 upgrade projecten om 

moverende redenen de vergoeding reeds opgerekt naar 90%. 

 

Voor een bijdrage aan de bekostiging van het materieel vanuit het Programmabudget 

worden door IenW twee principes gehanteerd4: 

 

- Het gelijkheidsprincipe: Partijen gelijk behandelen in zoverre ze in een homogene 

categorie vallen. Dat betekent bijvoorbeeld dat alle materieeleigenaren met een 

concessie voor personenvervoer als gelijke gevallen worden beschouwd. En 

partijen die op een open markt opereren, ook als een homogene categorie worden 

behandeld; 

- Het principe van redelijkheid en billijkheid: In de Voorkeursbeslissing 2014 is 

opgenomen dat: “… de vervoerders gegeven de maatschappelijke opgave die zij 

vervullen de kosten voor ombouw naar vermogen voor hun rekening nemen. Voor 

de duale periode van het (bestaande) materieel wordt bepaald in welke mate een 

bijdrage in de kosten door IenW in de rede ligt.” Het invullen van het begrip ‘naar 

vermogen’ vindt plaats op basis van het principe redelijkheid en billijkheid. Dat 

houdt in dat in aanvulling op het gelijkheidsbeginsel het zo kan zijn dat voor een 

bepaalde partij het bijzonder ongunstig uitpakt en dat een uitzondering gemaakt 

moet worden. 

 

Naast subsidie uit het Programmabudget zijn er ook Europese subsidieprogramma’s die 

gecombineerd kunnen worden met nationale subsidieprogramma’s. Ook hier geldt dat de 

Europese staatssteunkaders van toepassing zijn5.  

1.1 Zienswijze goederenvervoerders 

De implementatie van ERTMS BL3 in locomotieven en het onderhoud ervan brengen 

aanzienlijke kosten met zich mee. ERTMS levert goederenvervoerders geen extra omzet 

op, noch kostenbesparingen. De uitrol van ERTMS in de afgelopen 11 jaar in Nederland 

en ook in andere Europese landen hebben dat bewezen. ERTMS heeft met zijn vele versies 

geen interoperabiliteit opgeleverd door de vele versies van ERTMS/ETCS. Dit is een 

gevolg van een langjarig falende governance op EU-niveau. Het ziet er niet naar uit dat dit 

komende 10 tot 20 jaar verandert in Europa. Nederlandse spoorgoederenvervoerders 

 

3  Kamerstuk 33652, nr. 65 

4  Kamerstuk 33652, nr. 65 

5  Communautaire richtsnoeren betreffende staatssteun aan spoorwegondernemingen (2008/C 184/07) 
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hebben ProRail en IenW er herhaaldelijk op gewezen dat zij geen enkele meerwaarde voor 

hun bedrijfsvoering6 zien in de invoering van ERTMS BL3. 

 

Dit betekent dat er voor de met ERTMS BL3 samenhangende kosten geen dekking is in 

hun financiële exploitatie. Als geen extra mitigerende maatregelen worden genomen, zal 

de invoering leiden tot een verzwakking van de positie van het spoor als modaliteit voor 

het goederenvervoer. Bovendien zal de continuïteit van een deel van de in Nederland 

actieve spoorgoederenvervoerders in gevaar komen. 

 

Ook in de andere vervoersmodaliteiten doen zich kostenstijgingen voor, onder meer als 

gevolg van hogere emissienormen voor vervoermiddelen. Zo zijn de afschrijvingskosten 

van vrachtauto's in de periode 2009 - 2018 met gemiddeld 11% gestegen.7 Deze 

kostenstijgingen van vrachtauto’s zijn niet hoger dan die voor spoorwegmaterieel8 en 

consumentenartikelen (cijfers CBS). De hogere kosten komen bovendien vooral ten laste 

van de marges. De prijsstijgingen in de vervoerssector blijven achter.9 Daarbij komt dat er 

in de concurrerende modaliteiten geen sprake is van een door de overheid geplande 

systeemschok die vraagt om een abrupte overgang naar een andere technologie en ander 

materieel. Dat laatste is bij de implementatie van ERTMS BL3 wel het geval en maakt dit 

een unieke ontwikkeling die op zichzelf beoordeeld moet worden. De 

spoorgoederenvervoerders willen mede daarom een aanvullend onderzoek naar de effecten 

van de ERTMS uitrol, de te verwachten impact op de bedrijfsvoering en de 

concurrentiepositie. 

 

Goederenvervoerders merken daarnaast op zo spoedig mogelijk ATB NG vervangen te 

willen zien door een courant beveiligingssysteem omdat er nauwelijks ATB NG 

locomotieven beschikbaar zijn op de markt, terwijl belangrijke spoorlijnen voor 

goederenvervoer die veelal onderdeel zijn van Basisnet gevaarlijke stoffen wel van ATB 

NG zijn voorzien. 

Het bovenstaande is aanleiding voor de sector om een nader onderzoek te doen naar de 

aangegeven nadelige effecten voor de sector als gevolg van de Programmabeslissing.  

 

De PD wil het kabinetsbesluit uitvoeren binnen de daarvoor meegegeven kaders. Het lukt 

PD op dit moment onvoldoende om binnen deze kaders afspraken te maken met de 

materieeleigenaren en goederenvervoerders. Het risico bestaat dat er bij indienststelling 

 

6  Zie onder meer brief van RailGood aan de heer M. Frequin, DG Mobiliteit, Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat van 28 december 2018 (kenmerk: RG/I&W/ERTMS/20181228) en 

brief van DB Cargo Nederland aan de staatssecretaris van I & W, mevrouw Van Veldhoven-Van 

der Meer van 21 december 2018 (kenmerk: DvB/2018/2745). 

7  EVOFenedex, Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2018, Zoetermeer 2018, pagina 10. 

8  Persoonlijke mededeling van verschillende spoorgoederenvervoerders. 

9  TLN, Conjunctuurbericht 2e kwartaal 2019, augustus 2019. 
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van het eerste baanvak te weinig ERTMS diesel materieel inzetbaar is. In goed overleg is 

daarom besloten om een gezamenlijk onderzoek naar de economische impact van 

invoering van ERTMS op goederensector in kaart te brengen en te onderzoeken welke 

maatregelen (in brede zin) genomen kunnen worden. 

1.2 Doel en opzet van het onderzoek 

Doel van dit onderzoek is om een door de PD en de spoorgoederenvervoerders breed 

gedragen beeld te verkrijgen van de problematiek waar de goederensector voor staat bij de 

invoering van ERTMS, gelet op de voorwaarden dat de concurrentiepositie van het 

spoorgoederenvervoer in Nederland niet mag verslechteren, de gewenste groei niet nadelig 

wordt beïnvloed en de te verwachten bijdrage van de spoorgoederenvervoerders binnen de 

normale bedrijfseconomische mogelijkheden blijft. Vanuit dat breed gedragen beeld van 

de problematiek ontstaat een basis om de verkende oplossingsrichtingen om de negatieve 

impact te mitigeren nader te onderzoeken.  

 

Het onderzoek bestaat daarom uit twee delen. In de eerste fase van het project vindt een 

verkenning plaats. Deze zogenaamde Verkenning Implementatie ERTMS bij 

spoorgoederenvervoerders bestaat uit de volgende elementen: 

1. Terreinverkenning: een globale terreinverkenning met betrekking tot de 

implementatie van ERTMS BL3 en haar gevolgen voor het spoorgoederenvervoer 

en de spoorgoederenvervoerders die in Nederland actief zijn; 

2. Knelpunten: identificatie van de knelpunten die weggenomen dienen te worden om 

te voorkomen dat de implementatie van ERTMS BL3 leidt tot een sanering van de 

sector en tot een verslechtering van de concurrentiepositie van Nederlandse 

spoorgoederenvervoer als geheel; 

3. Oplossingsrichtingen: het ontwerp van een aantal oplossingen om de knelpunten 

weg te nemen en een bedrijfseconomisch verantwoorde implementatie van ERTMS 

BL3 mogelijk te maken. Een oplossing is in dit verband te begrijpen als een pakket 

van maatregelen. 

 

In de tweede fase wordt het project vervolgd met de projectstappen die leiden tot de 

identificatie van de meest geschikte mitigerende maatregelen: 

4. Analysemethode: uitwerken van de methode die wordt gebruikt voor de 

bedrijfseconomische analyse en beoordeling van de maatschappelijke kosten en 

baten van de verschillende oplossingen; 

5. Beoordelingsmethode: vaststellen van een methode die wordt gebruikt voor de 

beoordeling van de verschillende oplossingsrichtingen en de selectie van de meest 

wenselijke oplossingsrichting; 

6.  Analyse: bedrijfseconomische analyse van de effectiviteit en de totale kosten van 

elke gekozen oplossing; 
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7. Beoordeling en selectie: selectie en uitwerking van de meest wenselijke oplossing. 

 

Voorliggend document is het eindrapport van de eerste fase van het onderzoek. Het bestaat 

uit de volgende elementen: 

- Een korte beschrijving van de uitdagingen c.q. problemen waar de implementatie 

van ERTMS BL3 de Nederlandse spoorgoederenvervoerders voor plaatst 

(Hoofdstuk 2); 

- Een overzicht van de oplossingsrichtingen die in het kader van de Verkenning zijn 

geïdentificeerd (Hoofdstuk 4). 

 

Het onderzoek wordt begeleid door een stuurgroep die bestaat uit de volgende partijen: 

- RailGood en de bij RailGood aangesloten goederenvervoerders; 

- DB Cargo; 

- Programmadirectie ERTMS;  

- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 
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2 De uitdagingen van ERTMS voor het spoorgoederenvervoer 

 

De implementatie van ERTMS BL3 vereist dat de door goederenvervoerders gebruikte 

locomotieven met ERTMS BL3 kunnen rijden. Dit kan op drie manieren worden bereikt: 

- Door het uitrusten (“retrofitten”) van locomotieven zonder ERTMS BL3 met de 

functionaliteit van ERTMS BL3; 

- Door het upgraden van locomotieven met ERTMS BL2 naar ERTMS BL3; 

- Door aanschaf of huur van nieuwe locomotieven met ERTMS BL3. 

 

De verwerving en het gebruik van locomotieven met ERTMS BL3 plaatst de 

spoorgoederenvervoerders op dit moment voor drie uitdagingen: 

- Het is nog steeds lastig om een kant en klaar risicovrij ERTMS BL3 product te 

kopen. De specificaties van BL3 worden in 2022 weer aangepast, de bijhorende 

nationale regels zijn nog niet 100% vastgelegd waardoor producenten alleen 

offertes kunnen afgeven met de nodige aannames. Er is maar een beperkt aantal 

‘monopolistische’ producenten waardoor veel sprake is van een vendor lock in; 

- De aanschaf of huur en het gebruik van locomotieven met ERTMS BL3 brengt 

kosten met mee zich waar geen inkomsten tegenover staan; 

- Voor de veelal oudere dieselvloot waarmee belangrijke last mile operatie, 

rangeerbewegingen en ritten over (deels) niet geëlektrificeerde spoorlijnen – die 

deels ook onderdeel zijn van het Basisnet gevaarlijke stoffen, zijn nu voor 

Nederland geen nieuwe (met ERTMS uitgeruste) locomotieven te koop voor het 

hoofdspoor (mainline) diesel of hybride aandrijving. Er zijn tot nu toe geen 

locomotievenproducenten en launching customers die het risico nemen of kunnen 

dragen voor de kostbare ontwikkelingskosten van de nieuwe first in class 

locomotief. De Nederlandse markt is klein en er zijn toelatingsproblemen in 

verband met de op grote delen van het gemengde net geïnstalleerde zwaar 

verouderde detectie o.b.v. GSR-spoorstroomlopen; 

- Verder is het ombouwen en de financiering van de veelal oudere vloot (>25 jaar, 

gedeeltelijk wel ge-upgrade voor ERTMS BL2, roetfilters, etc.) niet meer haalbaar 

en/of betaalbaar. De Nederlandse vloot diesellocomotieven zal vanwege de 

invoering van ERTMS snel daarom verminderd inzetbaar zijn. Er is vooralsnog 

geen nieuwe instroom te verwachten waardoor de beschikbare capaciteit snel zal 

teruglopen; 

- In ERTMS is nog geen oplossing voor het uitvoeren van geduwd rangeren op de 

centraal bediende gebieden binnen de emplacementen die gepland staan om te 

worden uitgerust met ERTMS. 
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2.1 Meerkosten 

De verwerving, het gebruik en het onderhoud van locomotieven met ERTMS leidt voor 

spoorgoederenvervoerders tot meerkosten ten opzichte van exploitatie onder ATB en bij 

rangeerbewegingen zelfs zonder ATB. Die meerkosten zijn significant. Ze bestaan deels 

uit eenmalige meerkosten en deels uit meerkosten die steeds terugkeren. De meerkosten 

bestaan uit de volgende posten: 

1) Nieuwe locomotieven met ERTMS zijn duurder dan nieuwe locomotieven zonder 

ERTMS. Het prijsverschil bij de aanschaf is in de ordegrootte van 500k euro per 

locomotief oftewel een extra leasekosten effect van circa 5k euro per maand; 

2) De kosten van nieuwe of relatief jonge locomotieven (zonder ERTMS) ten 

opzichte van bestaande oudere locomotieven (> 25 jaar) is ook significant: een 

jonge locomotief is te leasen tegen circa 37,5k tot 47,5k euro per maand, terwijl 

een oudere locomotief (ex NS 1800) 15k euro per maand bedraagt. Bedrijven en 

marktsegmenten waarbij het bedrijfsrendement gebaseerd is op de inzet van oudere 

locomotieven, worden bij de ERTMS-implementatie geconfronteerd met de 

noodzaak om locomotieven te moeten vervangen in een markt die een dekkende 

kostenstijging niet toelaat. Dit is het grote dilemma voor veel vervoerders en 

materieeleigenaren in Nederland; 

3) Het upgraden van bestaande ERTMS-locomotieven naar ERTMS BL3 brengt 

investeringen met zich mee. Om te beginnen dient voor elk type locomotief een 

prototype voor de upgrade te worden ontwikkeld. De kosten voor prototyping zijn 

grotendeels specifiek voor Nederland. Een prototype moet worden goedgekeurd 

voordat individuele locomotieven van het betrokken type kunnen worden ingezet in 

Nederland. Vooralsnog is te verwachten dat voor tenminste vijf typen 

locomotieven prototypen voor ERTMS BL3-upgrades worden ontwikkeld. De 

kosten variëren van 4 tot 10 miljoen per prototype. Van de betrokken typen 

locomotieven worden in Nederland momenteel ongeveer 250 exemplaren ingezet.;  

4) Tot nu toe is voor het kunen contracteren van prototypes  voor de 

diesellocomotieven BR203, G1206 en G2000, ondakns het subsidiepercentage van 

90%, onvoldoende zekerheid geboden aan de materieeleigenaren. Belangrijkste 

obstakel is dat materieeleigenaren een voor hun niet beheersbaar risico moeten 

dragen bij de ontwikkeling en hertoelating en daarbij lopen uiteindelijk wellicht de  

de subsidie van 90% terug moeten betalen; 

5) Zodra een prototype voor een ERTMS BL3-upgrade is goedgekeurd, dienen de 

individuele locomotieven van het betrokken type locomotief in overeenstemming 

met de specificatie van het prototype te worden omgebouwd. Dit kost, los van de 

reeds gemaakte kosten voor prototyping, op basis van de studies ten behoeve van 

de corridoruitrusting met ERTMS naar verwachting 200 tot 300 honderduizend 

euro per locomotief (zie ook de recente studie uitgevoerd door DG Move 

Businesscase ERTMS). Vervoerders achten deze inmschatting te laag; 
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6) Het ombouwen van een locomotief duurt, afhankelijk van het type locomotief, 

enkele weken tot enkele maanden. Te rekenen valt ook met transportkosten van 

locomotieven naar werkplaatsen in met name Duitsland, waar de inbouw van de 

ERTMS-apparatuur dient te geschieden.  De werkplaatscapaciteit is beperkt voor 

dit soort grote projecten. Dit betekent dat alle locomotieven die worden 

omgebouwd geruime tijd niet kunnen worden ingezet. Dit leidt tot kosten voor 

stilstand.  

Te rekenen is per locomotief op € 40k per maand voor leasekosten die doorlopen, 

plus circa € 6-10k repositioneringskosten (naar o.a. München). Het zal bovendien 

niet altijd mogelijk zijn om tijdig vervangend materieel te vinden, wat zal leiden tot 

inkomstenderving; 

7) Machinisten en andere medewerkers van spoorgoederenvervoerders en 

onderhoudsbedrijven zullen moeten worden omgeschoold in de omgang met 

locomotieven die zijn uitgerust met ERTMS BL3. Dit brengt kosten met zich voor 

opleiding en leegloop. Het zal bovendien niet altijd mogelijk zijn om tijdig 

vervangend personeel te vinden, wat zal leiden tot inkomstenderving; 

8) De inzet van nieuwe techniek brengt doorgaans kinderziekten met zich mee. 

Afgaand op de ervaring die is opgedaan met ERTMS BL2 kan rekening worden 

gehouden met een langjarige periode waarin het goederenvervoer kwetsbaarder zal 

zijn voor storingen dan nu het geval is. Dat kunnen storingen zijn in de 

infrastructuur, in de locomotieven, in de interface tussen baan en locomotief, in de 

interfaces met andere spoorbeveiligingssystemen of fouten die worden gemaakt bij 

het gebruik van de nieuwe techniek. Al deze storingen veroorzaken zogenaamde 

faalkosten en slijtagekosten van het materieel (door o.a. noodremmingen) en 

onderzoekskosten (inzet specialisten om te beoordelen of falen aan infrastructuur 

dan wel materieel ligt); 

9) De ontwikkeling en bouw van het complexe ERTMS concept staat niet stil. De 

reeds aangekondigde TSI CCS in 2022 gaat bijvoorbeeld extra functies bevatten 

voor L3, automatisch rijden en cybersecurity. Verder wordt een begin gemaakt met 

het vervangen van de GSM-R-technologie door FRMCS (5G). Ook worden nog 

regelmatig fouten in de specificaties gevonden die soms leiden tot een 

terugroepactie en nieuwe validatie van software. Dit geldt ook voor de fouten die 

de fabrikanten maken bij het ontwerp, de bouw en het onderhoud. Het is dan ook 

reëel dat op life cycle basis er rekening gehouden moet worden met meerdere 

upgrades. Dit brengt kosten met zich mee die qua orde van grootte gelijk zijn aan 

de initiële aanschaf; 

10) De complexiteit van ERTMS BL3 in combinatie met het feit dat het gaat om een 

nieuwe techniek en het behoud van de bestaande class B systemen (ATB, PZB) zal 

leiden tot stijging van de onderhoudskosten voor locomotieven, vooral maar niet 

alleen in de eerste jaren na invoering; 
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11) De deadlines (dec-2023) zoals gesteld in het bestaande Europese 

subsidieregelingskader (CEF) sluiten niet aan op de uitrolplanning in Nederland en 

de ingebruikname van het eerste baanvak in 2026. Vanwege de vroege CEF-

deadline en gelet op de blijvende ontwikkeling van ERTMS BL3, zien 

goederenvervoerders en materieeleigenaren een te groot risico in het te vroeg 

investeren in materieelombouw en upgrade. 

2.2 De tijdige beschikbaarheid van voldoende locomotieven met ERTMS 

BL3 ter vervanging van niet om te bouwen locomotieven 

Locomotieven moeten worden uitgerust met ERTMS BL3-functionaliteit. Het is echter 

voor een deel van de bestaande vloot technisch en/of economisch niet haalbaar om dat te 

doen. Het gaat met name om diesellocomotieven, oudere elektrische locomotieven en 

rangeerlocomotieven die niet beschikken over ERTMS BL2. Er zijn in Nederland 

ongeveer 250 locomotieven actief die in deze categorie vallen. Dit is in veel gevallen oud 

materieel dat in kleine series per type op de Nederlandse markt wordt ingezet. Het 

retrofitten van deze locomotieven naar ERTMS BL3 is financieel of technisch niet 

haalbaar. Er is, afgezien van de invoering van ERTMS, verder geen bedrijfseconomische 

reden om dit materieel te vervangen. Deze locomotieven zijn volgens een het merendeel 

van de goederenvervoerders kostentechnisch aantrekkelijk en “volledig functioneel”. Daar 

staat tegenover dat een deel van het materieel of geen ATB heeft of wel ATB heeft maar 

geen ERTMS BL2.  

 

De implementatie van ERTMS BL3 zal de betrokken spoorgoederenvervoerders echter 

dwingen om deze locomotieven te vervangen door (nieuwe) locomotieven met ERTMS 

BL3 of te stoppen met hun gerelateerde bedrijfsactiviteiten. De industrie heeft voor 

toepassing in het buitenland een aantal nieuwe typen rangeerlocomotieven ontwikkeld 

zoals de G6 van Vossloh en de Prima H4 van Alstom. Vooralsnog bestaat er echter geen 

uitzicht op de toelating van deze locomotieven in Nederland vanwege enerzijds problemen 

met de detectie en relatief hoge eenmalige kosten die bij de toelating voor Nederland 

horen.  

2.3 Rangeren onder ERTMS op centraal bediende gebieden van 

emplacementen 

De landelijke uitrol van ERTMS zal op enig moment ook worden doorgevoerd op de 

centraal bediende gebieden (CBG) op emplacementen.10 ERTMS gaat daarbij het ATB 

systeem en de bijhorende seinen vervangen die op dit moment in de CBG’s gebruikt 

worden.  

 

10  Railmap 4.0, paragraaf 3.4. sub 10 en paragraaf 6.5.1. 
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In de eerste uitrolfase tot 2031 is de invoering van ERTMS BL3 L2 voorzien op de 

emplacementen van onder meer Roosendaal, Lage Zwaluwe, Tilburg en Venlo.11 ERTMS 

biedt echter (nog) geen oplossing voor het uitvoeren van geduwd rangeren. Daarnaast is er 

nog inzicht in de beschikbaarheid van aangepaste of vervangende locomotieven die 

ERTMS hebben. 

Vanwege de vele onzekerheden is er bij de goederenvervoerders en rangeerbedrijven 

behoefte aan een specifieke “road” map waarbij niet alleen duidelijk wordt wanneer wat 

gaat gebeuren, maar ook dat er geen operationele belemmeringen en extra kosteneffect 

voor hun wordt geïntroduceerd ten opzichte van de huidige situatie waarbij niet onder 

ERTMS wordt gerangeerd op emplacementen. Om die reden is men nog zeer 

terughoudend met de lopende projecten zoals Rangeren zonder ERTMS en Rangeren met 

Hulpmiddelen. Men heeft dringend behoefte aan een beter inzicht en vertrouwen in de 

randvoorwaarden van een dergelijke aanvullende road map op de Railmap. 

2.4 Nationale eisen aan materieel met ERTMS BL3 

In Nederland wordt ERTMS BL3 ingevoerd met nationale specificaties (zogenaamde 

National Technical Rules NTR) die afwijken van de nationale specificaties die gelden voor 

Duitsland, België en andere Europese landen. Voorbeelden hiervan zijn de eisen voor 

STM ATB EG/NG en de uit te voeren baan-trein-integratie testen. De verschillen zijn 

zodanig dat elk land eigen procedures kent voor de toelating van ERTMS BL3-

locomotieven. Voor de industrie houdt dit in dat locomotieven specifiek voor de 

Nederlandse markt moeten worden ontwikkeld en toegelaten. Dit geldt niet alleen voor 

nieuwe ERTMS BL3-locomotieven, maar ook voor de opwaardering van bestaande 

locomotievenseries.  

  

 

11  Railmap 4.0, pagina 12. 
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3 Te verwachten impact van ERTMS op het goederenvervoer 

en de vervoerders 

 

De in de voorafgaande paragrafen beschreven uitdagingen zullen een significante impact 

hebben op het Nederlandse spoorgoederenvervoer en op de vervoerders die op die markt 

actief zijn. Het gaat om de volgende effecten: 

- financiële en operationele onzekerheid en uitstel van investeringen; 

- kostenstijging; 

- rendementsverlies; 

- financieringsissues; 

- verstoring van de bedrijfsvoering;  

- vraaguitval: (reverse) modal shift, port shift en volumedaling; 

- bedrijfsbeëindigingen; 

- afname van marktwerking; 

- aantasting van de positie van het spoor als modaliteit voor het goederenvervoer. 

 

Elk van deze effecten wordt in het vervolg toegelicht. 

 

Financiële en operationele onzekerheid en uitstel van investeringen 

De operationele toepassing van ERTMS BL3 vindt niet eerder plaats dan vanaf 2026, op 

de Betuweroute en de Rotterdamse Havenspoorlijn niet voor 2031. Toch werpt de komst 

van ERTMS BL3 zijn schaduwen vooruit. Spoorgoederenvervoerders zijn zich ervan 

bewust dat de invoering van ERTMS BL3 een grote impact zal hebben op hun 

bedrijfsvoering.12 Er bestaat onzekerheid over de planning, over elementen van de 

toegepaste techniek, over de beschikbaarheid van materieel en over de kosten die de 

invoering van ERTMS BL3.  

 

Kostenstijging 

De kosten van spoorgoederenvervoerders zullen stijgen. De omvang van die kostenstijging 

kan in dit stadium nog niet worden bepaald, maar het is wel mogelijk de belangrijke 

elementen van die kostenstijging in kaart te brengen.  

 

Prijsstijging en/of rendementsverlies 

Vervoerders kunnen ervoor kiezen om (een deel van) de gestegen kosten te verwerken in 

de tarieven die zij aan verladers in rekening brengen. Dit zal vaak niet mogelijk zijn in de 

competitieve grotendeels internationale goederentransportmarkt. Als, en voor zover, 

vervoerders de gestegen kosten voor eigen rekening nemen, zal dit ten laste gaan van hun 

 

12  Zie bijvoorbeeld de brief van Shunter BV aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van 30 

december 2018 (kenmerk: D104105) en de correspondentie genoemd in voetnoot 3. 
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in het algemeen reeds lage rendement. Voor zover bekend is het rendement van de meeste 

marktpartijen beperkt of negatief.13 Afnemend rendement zal daarom de vitaliteit van de 

sector aantasten en bij individuele marktpartijen, afhankelijk van de omstandigheden, 

kunnen leiden tot het uit- of afstellen van investeringen of tot het staken van (delen van) de 

bedrijfsactiviteiten.  

 

Financieringsissues 

De invoering van ERTMS BL3 zal marktpartijen dwingen tot het plegen van 

investeringen. Bestaande locomotieven moeten worden uitgefaseerd en/of gesloopt 

worden, ge-upgrade of omgebouwd. In het kader van dat proces zullen partijen moeten 

investeren in de ontwikkeling van prototypes die geschikt zijn voor toelating op de 

Nederlandse markt. Marktpartijen die eigenaar zijn van (een deel) van hun materieel zullen 

niet altijd in staat zijn om de betrokken investeringen te financieren.14 

Leasemaatschappijen zullen naar verwachting van de spoorgoederenvervoerders 

opgelopen verliezen via marktwerking willen gaan compenseren in de eerste jaren, oftewel 

daar waar tekort aan locomotieven is, zal de prijs omhooggaan. 

 

Verstoring van de bedrijfsvoering 

De invoering en toepassing van ERTMS BL3 kan leiden tot (tijdelijke) verstoring van de 

bedrijfsvoering van de spoorgoederenvervoerders. Het gaat om de volgende mogelijke 

storingen: 

- Het niet tijdig beschikbaar komen van geschikte ERTMS BL3-locomotieven op de 

verbinding Rotterdam – Antwerpen, maar ook op andere goederencorridors, met 

het risico dat delen van de bedrijfsvoering moeten worden gestaakt of aangepast; 

- Het tijdelijk buiten gebruik stellen van locomotieven in verband met opwaardering 

(upgrade of retrofit) en later in verband met software-updates; 

- Het tijdelijk afwezig zijn van machinisten en technisch personeel van 

locomotievenwerkplaatsen in verband met opleiding in het gebruik van ERTMS 

BL3; 

- Het tijdelijk uitvallen van delen van de infrastructuur als gevolg van storingen in 

het nieuwe ERTMS BL3-systeem, waardoor vertragingen en gemiste omlopen 

gaan ontstaan; 

- Afgezien van de financiële consequenties van de storingen die in paragraaf 2.2 

beschreven zijn, hebben deze storingen ook gevolgen voor de dienstverlening en 

reputatie van de spoorgoederenvervoerders en voor de productiviteit en effectiviteit 

van het spoor als modaliteit voor het goederenvervoer. 

 

13  Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, Marktontwikkelingen in het goederenvervoer per spoor 

1995-2020, Den Haag 2007, pagina 60; "DB Cargo Leidt al vijf jaar stevig verlies", SpoorPro, 28 

augustus 2019. 

14  “Wij krijgen geen financiering bij de bank, omdat de business case niet sluitend is.”, persoonlijke 

mededeling van één van de spoorgoederenvervoerders. 
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Vraaguitval 

Alle bovengenoemde issues kunnen tot gevolg hebben dat de klanten van 

spoorgoederenvervoerders besluiten om (een deel van) de aan een vervoerder 

toevertrouwde lading elders onder te brengen. Naar het effect van prijsstijgingen op het 

vervoerde goederenvolume over het spoor is veel onderzoek gedaan. De resultaten van een 

aantal relevante studies ter zake zijn recentelijk gesynthetiseerd door het onderzoeksbureau 

Significance in een studie in opdracht van ProRail. De onderzoekers concluderen dat voor 

80% van de over het Nederlandse spoor vervoerde lading een prijselasticiteit moet worden 

verondersteld die uiteenloopt van -0,5 tot -1,5.15 Dat wil zeggen dat een stijging van de 

tonkilometerprijs met 1% leidt tot een daling van het vervoerde volume met 0,5 - 1,5%. 

Spoorgoederenvervoerders menen dat het effect groter is en gaan op basis van eigen 

onderzoek en wetenschappelijke bronnen uit van een prijselasticiteit van -1,5 tot -1,9 en 

hoger.16 Voor het in kaart brengen van de andere effecten van de invoering van ERTMS 

BL3 (langdurige onzekerheid, verstoring bedrijfsvoering en financieringsissues) is 

aanvullend onderzoek nodig. 

 

Bedrijfsbeëindiging 

Het risico bestaat dat sommige spoorgoederenvervoerders als gevolg van de genoemde 

issues niet in staat zullen zijn hun bedrijfsactiviteiten voort te zetten. De klanten van deze 

partijen zullen worden gedwongen hun ladingpakket elders onder te brengen. Een 

belangrijk deel van de lading zal per (Oosteuropese) truck worden afgewikkeld. 

 

Afname van marktwerking 

De beschreven ontwikkelingen zullen naar verwachting van de sector een negatieve 

uitwerking hebben op de variëteit aan aangeboden spoorproducten, de concurrentie tussen 

spoorgoederenvoerders en de marktwerking in het spoorgoederenvervoer in het algemeen. 

Dit geldt in het bijzonder omdat kleine en middelgrote marktpartijen, met beperkte 

financiële mogelijkheden, sterker zullen worden getroffen dan grote spelers. En het zijn de 

kleine en middelgrote partijen die in de afgelopen jaren een belangrijk deel van de groei 

van de markt voor hun rekening namen. Zij zijn de dominante factor in de ontwikkeling 

van het containervervoer, het snelst groeiende en meest perspectiefrijke segment van de 

spoorgoederenmarkt.17Het belang van marktwerking voor de spoorgoederenmarkt is groot. 

 

15  Significance, Market - can - bear - test 2020 - 2024, Den Haag 2018, pagina 21. 

16  “Spoorvervoerders oneens met berekening extra heffing ProRail” SpoorPro, 28 augustus 2018; 

reactie RailGood aan ACM op voorgenomen methode voor toerekening van ProRail kosten aan het 

minimum toegangspakket en de extra heffing in de zin van artikel 62 en 63 van de Spoorwegwet,13 

juli 2018; reactie RailGood aan ProRail op gebruiksvergoeding 2020 voor opstel- en rangeersporen 

en de extra heffing voor het spoorgoederenvervoer die de goederenmarkt volgens ProRail zou 

kunnen dragen, 25 augustus 2018 

17 Rail Cargo Information Netherlands, Spoor in cijfers 2018, Rotterdam 2018, pagina 24. 
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In de periode van elf jaar na de liberalisatie van de spoorgoederenmarkt in 1995 is het 

goederenvervoer over het spoor in Nederland gegroeid van 19,5 miljoen ton naar 41,5 

miljoen ton. Het aantal ladingtonkilometers nam met bijna 140% toe. Vanaf 2009 tot en 

met 2018 was er sprake van stagnatie.18 

 

Aantasting van de positie van het spoor als modaliteit voor het goederenvervoer 

Vraaguitval, bedrijfsbeëindiging en afnemende marktwerking zullen leiden tot aantasting 

van de positie van het spoor als modaliteit voor het goederenvervoer. Het goederenvervoer 

over het Nederlandse spoor is in de periode sinds 2008 gestagneerd op een niveau van 38 

tot 42 miljoen ton per jaar (cijfers CBS). Deze stagnatie deed zich voor ondanks de 

ingebruikneming van de Betuweroute. Het marktaandeel in de Rotterdamse haven liep tot 

meerdere procentpunten terug tussen 2008 en 2018. Tegelijkertijd zagen de andere 

modaliteiten hun volume jaarlijks wel toenemen (cijfers CBS). Hoofdoorzaak hiervan zijn 

de volumedip als gevolg van de economische crisis in 2008/2009 en de fors gestegen 

kosten van het gebruik van het spoor in Nederland, met als belangrijke onderliggende 

oorzaak ERTMS op de Havenspoorlijn/Betuweroute (investeringen in ombouw locs, 

opleidingen, onderhoud/updates en faalkosten). Andere modaliteiten kenden deze 

kostensprong niet. De relatie met de eerdere invoering van ERTMS en de komende 

verdere uitrol moet nader worden onderzocht. 

 

Harmonisatie met implementatie Duitsland 

Afgezien van de specifieke eisen die in elk land worden gesteld aan het rijdend materieel, 

bestaan er van land tot land ook verschillen in de geplande technische uitrusting van het 

spoor en de planning van de geografische uitrol. De uitrol per land vindt plaats aan de 

hand van een overkoepelend plan, het zogenaamde European Deployment Plan (EDP) van 

de EU. Nederland loopt sinds 2008 voorop bij de uitrol van ERTMS.  Dit heeft een aantal 

belangrijke (negatieve) consequenties: 

- Er dienen separate prototypes te worden ontwikkeld voor de op de Nederlandse 

markt in te zetten typen ERTMS BL3-locomotieven. Omdat de meeste typen 

locomotieven op de Nederlandse markt in relatief kleine aantallen worden ingezet, 

leidt dit tot hoge en soms zeer hoge prototyping-kosten per locomotief; 

- Er dienen separate productieprocedures en productieprocessen te worden ingericht 

voor de ombouw en levering van de op de Nederlandse markt in te zetten typen 

ERTMS BL3-locomotieven. Omdat locomotieven op de Nederlandse markt in 

relatief kleine aantallen worden ingezet, zal dit leiden tot relatief hoge kosten voor 

de levering van nieuwe locomotieven en upgrade en retrofit van bestaande 

locomotieven; 

 

18 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, Marktontwikkelingen in het goederenvervoer per spoor 1995 

- 2020, Den Haag 2007, pagina 16, figuur 2.2 en pagina 17, tabel 2.1. Zie ook pagina 20, figuur 2.5. 
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- De introductie van ERTMS BL3 plaatst de fabrikanten van locomotieven en hun 

toeleveranciers onder grote druk. Er moeten nieuwe locomotieven en onderdelen 

ontwikkeld worden en er treedt een versnelde vervangingsvraag op van bestaand 

materieel. Gelet op de beperkte beschikbare capaciteit zullen fabrikanten en 

toeleveranciers hun aandacht concentreren op de grote deelmarkten waarin hun 

inspanningen de meeste vruchten afwerpen. Daarbij speelt Duitsland een centrale 

rol. Dit land was in 2018 goed 28% van het totale Europese spoorgoederenvervoer, 

twee keer zo veel als Polen, de tweede markt in spoorgoederenvolume19. Deze 

focus op grote markten plaatst Nederland in een nadelige positie. Ons land is één 

van de kleinere spoorgoederenmarkten van Europa met een aandeel van minder 

dan 2% van het totaal in de Europese Unie in 2018. Fabrikanten zullen in hun 

planning geen voorrang geven aan Nederlandse klanten. Gelet op de omvang van 

de uitdaging waar fabrikanten voor staan, moet gevreesd worden dat dit de levering 

van voor Nederland geschikt ERTMS BL3-materieel met jaren kan vertragen. Het 

kan ook gevolgen hebben voor de pricing van dat materieel. Een hogere prijs is 

voor fabrikanten vaak het enige instrument om leveringen van kleine series aan 

kleine markten rendabel te maken; 

- Wat geldt voor de fabrikanten van locomotieven, geldt ook voor de leveranciers 

van diensten die betrekking hebben op het gebruik van locomotieven: financiering, 

onderhoud en opleidingen. Voor deze diensten zullen Nederlandse vervoerders 

afhankelijk zijn van een relatief kleine groep aanbieders die bereid zijn zich 

specifiek op de Nederlandse markt oriënteren. Dit betekent minder marktwerking, 

minder innovatie, hogere prijzen en mogelijk ook minder capaciteit; 

- Wat geldt voor de fabrikanten van locomotieven, geldt ook voor de aanbieders van 

spoorgoederenvervoer. Een kleine markt biedt ruimte aan een beperkt aantal 

aanbieders van goederenvervoerdiensten over het spoor. Nederland is gezegend 

met een rijkgeschakeerde sector van spoorgoederenvervoerders, elk ook met hun 

eigen specialismen en klantenkring. Dit laat onverlet dat opname van Nederland in 

de enorme Duitse spoormarkt een revolutie zou betekenen voor het aanbod aan 

vervoersdiensten over het spoor in ons land. Dit is niet per se in het belang van de 

individuele spoorgoederenvervoerders die nu actief zijn. Toename van 

marktwerking, concurrentie en daarmee van innovatie zal wel een positieve 

uitwerking hebben op het ladingvolume dat door het spoorgoederenvervoer in 

Nederland wordt behandeld; 

- De specifiek Nederlandse implementatie van ERTMS BL3 zal gevolgen hebben 

voor de operationele afwikkeling van grensoverschrijdend vervoer. Ook hier speelt 

Duitsland een centrale rol, omdat meer dan 80% van de grensoverschrijdende 

goederenbewegingen op het spoor onze Oosterburen betreft.20 Kleine of grotere 

 

19  Eurostat, Rail freight transport by type of transport for main undertakings 2017 - 2018 

20  ProRail, Ontwikkeling spoorgoederenverkeer in Nederland 2018 vergeleken met 2017 
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verschillen tussen de Nederlandse en Duitse implementatie van ERTMS BL3 in 

combinatie met een suboptimale aansluiting van de uitrolprogramma's van 

Nederland en Duitsland zal extra inspanningen vereisen van goederenvervoerders 

voor het afwikkelen van grensoverschrijdend verkeer. Dit kan variëren van de 

inrichting van specifieke werkprocessen en instructies voor machinisten, de 

uitvoering van extra werkzaamheden bij de grens, de installatie van aanvullende 

voorzieningen in locomotieven tot het aanpassen van routes en het inruimen van 

extra tijd in de planning van ritten. 
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4 De geïdentificeerde oplossingsrichtingen 

 

De in hoofdstuk 2 geconstateerde knelpunten vormen een bedreiging voor de door de 

regering beoogde groei van het vervoerde goederenvolume in de komende jaren. De 

Verkenning dient oplossingsrichtingen te identificeren die de potentie hebben om die 

doelstelling te realiseren. Daarbij wordt benadrukt dat het niet gaat om het beschermen van 

de positie van individuele spoorgoederenvervoerders. Hun bestaan is in het verband van 

deze studie wel van belang voor zover zij aan het bereiken van die doelstelling bijdragen. 

 

Vastgesteld moet worden dat niet alle effecten van de invoering van ERTMS BL3 

weggenomen kunnen worden. Er zijn mogelijkheden om de drie kerneffecten (meerkosten, 

onvoldoende locomotieven, rangeerissues) geheel of gedeeltelijk te mitigeren. Maar dat 

geldt niet voor de in hoofdstuk 2 en 3 besproken onzekerheden en operationele 

verstoringen die de invoering van ERTMS BL3 met zich brengt. De financiële effecten 

van verstoringen kunnen worden gecompenseerd, maar hun uitwerking op de 

productiviteit en de relatie tussen vervoerders en hun klanten niet. 

 

Door Bridgecraft zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van ProRail, IenW, 

spoorgoederenvervoerders en andere betrokkenen om te komen tot de identificatie van 

mogelijke nationale en/of internationale oplossingsrichtingen. Er zijn er vooralsnog negen 

nationale oplossingen gevonden: 

1. Financiering van de (onrendabele) meerkosten van de spoorgoederenvervoerders; 

2. Harmonisatie van de invoering van ERTMS BL3 in Nederland met de 

implementatie van ERTMS BL3 in Duitsland; 

3. Opstellen roadmap voor rangeren onder ERTMS op centraal bediende gebieden in 

empacementen; 

4. Baseline 2 op Betuweroute, Havenspoorlijn, Noord-Nederland en Maaslijn;  

5. Invoering van ERTMS BL3/BL2 op alle goederencorridors, ook de Bentheimroute, 

en zonder door ATB-eilanden; 

6. Inzet van "Duitse" locomotieven op Betuweroute – Havenspoorlijn; 

7. Stimulering van instroom van nieuwe niet-elektrische locomotieven voor rangeren 

en feeding; 

8. Samenwerking bij inkoop en gebruik van locomotieven; 

9. Oud-voor-nieuw regeling voor locomotieven waarvan het economisch niet meer 

rendabel of fysiek lastig is om ze te voorzien van ERTMS. 

 

In fase 2 zal blijken of deze oplossingsrichtingen voldoende soelaas bieden of dat behoefte 

bestaat aan aanvullende maatregelen. Bij effectieve oplossingsrichtingen geldt dat deze 



 

________________________________________________________________________ 
 
VERKENNING IMPLEMENTATIE ERTMS  16 juni 2020 
________________________________________________________________________ 

 

 

 22 

ook getoetst moeten worden op juridische haalbaarheid waarbij met name het 

mededingings-, aanbestedings- en staatssteunrecht van belang zijn.  

 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de inhoud van elk van deze oplossingsrichtingen.  

4.1 Financiering meerkosten spoorgoederenvervoerders 

De eerste oplossingsrichting bestaat uit het onderzoeken hoe de kostenstijging die de 

implementatie van ERTMS BL3 voor spoorgoederenvervoerders tot gevolg heeft verder 

kan worden beperkt dan wel volledig kan worden weggenomen. Hiermee kan besloten 

worden om een hoger deel van de meerkosten van de spoorgoederenvervoerders, zoals 

genoemd in paragraaf 2.1, voor de rekening van I & W en de Europese Unie te laten 

vallen. Dit kan op verschillende manieren: 

 

a) Het overdragen aan ProRail van de operationele en financiële verantwoordelijkheid 

voor de aanwezigheid van ERTMS BL3-functionaliteit in locomotieven. De on 

board units in de locomotieven worden dan een onderdeel van de door ProRail 

beheerde infrastructuur (staat nu niet in de scope van de Programmabeslissing 

ERTMS)). In Noorwegen wordt bijvoorbeeld de prototyping gedaan en bekostigd 

door de Noorse infra; 

 

b) Het subsidiëren van de kosten voor prototyping van ERTMS BL3-locomotieven. 

Het gaat overigens niet alleen een om een subsidiebedrag, maar ook om de 

voorwaarden waaronder deze subsidies verstrekt worden.  De voorwaarden dienen 

in lijn te zijn met het te bereiken doel. Het subsidiëren van de kosten voor 

seriematige ombouw van locomotieven naar ERTMS BL3; 

 

c) Het instellen van een regeling voor bekostiging van de vervanging van bestaande 

locomotieven door nieuwe ERTMS BL3-locomotieven (staat nu niet in de scope 

van de Programmabeslissing ERTMS) een zogenaamde oud voor nieuw regeling; 

 

d) Het subsidiëren van het prijsverschil tussen met ERTMS BL3 ge-upgrade of 

omgebouwde locomotieven (die daardoor duurder worden) en nieuwe ERTMS 

BL3-locomotieven (staat nu niet in de scope van de Programmabeslissing ERTMS) 

in plaats van een begrensde subsidie voor de ombouw; 

 

 

e) Het subsidiëren van de additionele leasekosten van ERTMS BL3-locomotieven ten 

opzichte van de leasekosten van bestaande locomotieven (staat nu niet in de scope 

van de Programmabeslissing ERTMS); 

 

f) Het subsidiëren van de additionele exploitatiekosten van de omgebouwde ERTMS 

BL3-locomotieven waaronder: 

- Meerkosten voor onderhoud (staat nu niet in de scope van de 

Programmabeslissing ERTMS); 
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- Kosten voor stilstand in verband met de ombouw van locomotieven en het 

bijhorende transport van en naar de werkplaatsen; 

- Kosten voor opleiding van personeel; 

- Directe kosten als gevolg van systeemfalen (stilstand, vertraging, geforceerde 

planningswijzigingen, triggering van boeteclausules in 

leveringsovereenkomsten) (staat nu niet in de scope van de 

Programmabeslissing ERTMS); 

- Kosten voor voorgeschreven software- en systeemupdates (staat nu niet in de 

scope van de Programmabeslissing ERTMS); 

 

g) Het vergoeden van bedrijfsschade, waaronder schade aan de klantrelatie en 

ladingverlies, voortvloeiend uit storingen en stilstand (staat nu niet in de scope van 

de Programmabeslissing ERTMS). 

 

Alle subsidiemaatregelen zullen moeten worden getoetst op hun juridische haalbaarheid en 

politieke en beleidsmatige wenselijkheid.  

4.2 Harmonisatie met implementatie Duitsland 

Harmonisatie van de implementatie van ERTMS BL3 in Nederland met de aanpak in 

Nederland en Duitsland vraagt om het maken van een bilateraal verdrag tussen beide 

landen en gaat over het moment waarop ERTMS BL3 als stand alone wordt ingevoerd en 

de wijze wanneer en hoe grensbaanvakken worden ontworpen en geïmplementeerd. Om 

dit te bereiken moeten ProRail en DB Netz van de gezamenlijke ministeries opdracht 

krijgen voor het in nauwe afstemming volledig technisch en operationeel interoperabel 

maken van ERTMS op de grensbaanvakken. 

4.3 Opstellen roadmap voor rangeren onder ERTMS op centraal bediende 

gebieden in empacementen 

ERTMS BL3 L2 uiteindelijk zal worden ingevoerd op de gehele door ProRail beheerde 

spoorweginfrastructuur, waaronder de centraal bediende gebieden (CBG) op 

emplacementen.  ERTMS gaat daarbij de seinen vervangen die op dit moment in de 

CBG’s gebruikt worden. In de eerste uitrolfase tot 2031 is de invoering van ERTMS BL3 

L2 voorzien op de emplacementen van onder meer Roosendaal, Lage Zwaluwe, Tilburg en 

Venlo.  

 

Om een succesvolle transitie te kunnen maken van de huidig situatie naar een situatie 

waarbij niet alleen ATB is vervangen door ERTMS maar ook de detectie is vervangen , 

dient er een specifieke roadmap te komen met haalbare tussen- en eindoplossingen 

(stepping stones) voor het materieel, de infrastructuur en de gebruikersprocessen.  Deze 
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roadmap zal in overleg met de goederenvervoerders, materieeleigenaren en aanliggende 

bedrijven in 2020 nader uitgewerkt. 

 

Lopende initiatieven zoals Rangeren zonder ERTMS (RZE) en Hulpmiddelen Rangeren 

die onderdeel zijn van de PBK, zullen hierin worden meegenomen en gewogen op 

geschiktheid. 

4.4 ERTMS BL2 op Betuweroute, Havenspoorlijn, Noord-Nederland en 

Maaslijn 

De invoering van ERTMS BL3 dwingt vervoerders tot opwaardering of vervanging van 

hun locomotieven met ERTMS BL2. Dit leidt niet alleen tot meerkosten (paragraaf 2.1), 

maar is voor een deel van de vloot niet binnen afzienbare termijn mogelijk (paragraaf 2.2). 

Beide obstakels kunnen voor een deel worden weggenomen door op delen van het 

Nederlandse spoorwegennet tot en met 2030 gebruik te maken van ERTMS BL2 dat op de 

Havenspoorlijn/Betuweroute sinds 2008 operationeel is. Dit biedt vervoerders de 

mogelijkheid om op die delen van het netwerk gebruik te maken van bestaand materieel. 

 

Het gaat om de volgende onderdelen van het net tot en met 2030: 

 

- De Betuweroute. Op deze verbinding blijft de bestaande uitrusting met ERTMS 

BL2 gehandhaafd; 

 

- De Rotterdamse Havenspoorlijn tussen het rangeerterrein Kijfhoek en de 

Maasvlakte met de bijbehorende goederenstations en emplacementen. Op deze 

verbinding blijft de bestaande uitrusting met ERTMS BL2 gehandhaafd; 

 

- Aanvullend daarop wordt onderzocht wat de kosten en baten zijn van het uitrusten 

van de huidige ATB NG achterlandverbindingen (Noordelijke lijnen, Maaslijn en 

Zutphen-Hengelo) met ERTMS  en wat daarbij de meest optimale configuratie 

keuze is. In ieder geval wordt ERTMS BL3 System Version (SV) X=121, dat op de 

Havenspoorlijn/Betuweroute Sinds 2008 operationeel is, daarbij in het onderzoek 

meegenomen. 

4.5 ERTMS BL3/BL2 op alle goederencorridors (ook Bentheimroute) 

zonder ATB-eilanden 

De programmabeslissing voor de implementatie van ERTMS BL3 gaat voor de periode tot 

en met 2030 uit van de realisering van ERTMS (BL3 L2) op drie door het 

goederenvervoer gebruikte grensoverschrijdende trajecten: 

- De Betuweroute; 

- De Brabantroute; 

 
21 Dit komt overeen met ERTMS BL2 L2 functionaliteit en maakt het mogelijk dat locomotieven met 

ERTMS BL2 over een BL3 infra kunnen blijven rijden 
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- De verbinding Kijfhoek – Roosendaal – Antwerpen. 

 

Als wordt gekozen voor de implementatie van ERTMS BL3 op alle vier belangrijke 

grensoverschrijdende corridors dus ook inclusief de route via Bad Bentheim, en als dat 

gebeurt zonder onderbreking met zogenaamde ATB-eilanden, kunnen dedicated ERTMS 

BL3-locomotieven worden ingezet voor meer dan 90% van het grensoverschrijdende 

verkeer. Dat betekent dat die locomotieven minder kostbaar kunnen zijn en productiever 

kunnen worden ingezet. 

4.6 Inzet van “Duitse” locomotieven op Betuweroute – Havenspoorlijn 

De Betuweroute en de Rotterdamse Havenspoorlijn zijn beide tot aan het rangeerterrein 

Kijfhoek uitgerust met ERTMS Baseline 2 en met een stroomvoorziening van 25 kV 

wisselspanning. Dit maakt het betrokken traject, de slagader van het Nederlandse 

spoorgoederenvervoer, geschikt voor gebruik door een deel van de locomotieven die zijn 

toegelaten in Duitsland/Oostenrijk en die kunnen rijden op 25 kV.22 Omdat deze 

locomotieven in grote series zijn geleverd, zijn ze goedkoper dan vergelijkbare 

locomotieven die in Nederland zijn toegelaten. 

 

Er zijn twee obstakels die de daadwerkelijke inzet van deze “Duitse” locomotieven op het 

genoemde traject tegenhouden: 

- Er is voor de betrokken locomotieven op dit moment buiten Venlo geen 

automatische toelating voor gebruik op het genoemde traject in Nederland; 

- De enkele kilometerslange omloopsporen op Kijfhoek die de Havenspoorlijn met 

de Betuweroute verbinden, zijn op dit moment niet uitgerust met 25kV. 

 

Het voorstel is om te onderzoeken of beide obstakels kunnen worden weggenomen, zodat 

goederenvervoerders een besparing kunnen realiseren door de inzet van de Duitse 

locomotieven in plaats van de alleen in Nederland toegelaten locomotieven die nu worden 

gebruikt. Deze oplossingsrichting houdt niet direct verband met de invoering van ERTMS 

BL3, maar compenseert wel een deel van de meerkosten die uit de invoering van ERTMS 

BL3 voortvloeien. 

4.7 Stimulering instroom nieuw materieel voor rangeren en feeding 

Gebleken is dat het ontwikkelen van prototypes voor rangeer- en feedinglocomotieven niet 

haalbaar is voor betrokken materieeleigenaren. Ook is de marktomvang te klein en te 

specifiek voor producenten om nieuw materieel voor de Nederlandse markt te ontwikkelen 

en aan te bieden. Er is dus sprake van een soort marktfalen en daarom richt deze 

 

22  Het standaardvoltage op het Duitse spoornet is 15 kV, maar volgens goederenvervoerders rijden er 

in Duitsland ongeveer 800 meersysteemlocomotieven rond die ook op 25 kV kunnen functioneren. 
Dit betreft de AC 15 + 25kV locomotieven zoals de Taurus, Vectron en BR187.   
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oplossingsrichting zich op het onderzoeken hoe de instroom van nieuw concurrerend 

materieel voor rangeren en feeding kan worden gestimuleerd.   

 

4.8 Samenwerking bij inkoop en gebruik van locomotieven  

In de Rotterdamse haven zijn ruim vijftien spoorgoederenvervoerders actief. Als deze 

partijen samenwerken bij de inkoop en het gebruik van locomotieven, kan dat mogelijk 

kostenbesparingen opleveren. Die besparingen vloeien voort uit prijsvoordeel dat mogelijk 

kan worden bedongen bij de inkoop of huur van grotere aantallen locomotieven en uit 

verhoging van de benutting van die locs als deze door meer dan één goederenvervoerder 

worden gebruikt. 

 

Het voorstel is om te onderzoeken hoe de samenwerking kan worden ingericht, 

bijvoorbeeld door oprichting van een centrale organisatie die diensten levert aan de 

verschillende goederenvervoerders of door de inrichting van een multilateraal 

samenwerkingsverband van goederenvervoerders en of deze voordelen geïncasseerd 

kunnen worden. Deze oplossingsrichting houdt niet direct verband met de invoering van 

ERTMS BL3, maar compenseert mogelijk wel een deel van de meerkosten die uit de 

invoering van ERTMS BL3 voortvloeien. 

4.9 Oud-voor-nieuw regeling voor locomotieven  

Voor de locomotieven waarvan het economisch niet meer rendabel of fysiek lastig is om 

ze te voorzien van ERTMS, lijkt het interessant mogelijkheden voor een oud-voor-nieuw 

(sloopregeling) verkennen. Dit zou tevens in beperkte mate een positief neveneffect 

hebben op CO2- en stikstofreductie.  

 


