
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN 

Besluit van de raden van bestuur van corridors nr. 1 en nr. 2 voor het goederenvervoer per spoor 
tot vaststelling van het kader voor capaciteitstoewijzing voor de spoorgoederencorridors nr. 1 en 

nr. 2 

(2013/C 65/04) 

DE MINISTERS VAN VERKEER VAN HET KONINKRIJK BELGIË, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE FRANSE 
REPUBLIEK, DE ITALIAANSE REPUBLIEK, HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG EN HET KONINKRIJK DER NEDER
LANDEN, 

IN AANWEZIGHEID VAN DE VICEVOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gelet op: 

— Richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 21 november 2012 tot instelling 
van één Europese spoorwegruimte ( 1 ) en de artikelen 39, 43, 45, 46, 48, 56, lid1 en bijlage VII van de 
Richtlijn in het bijzonder; 

— Verordening (EU) nr. 913/2010 van het Europees Parlement en van de Raad van 22 september 2010 
inzake het Europese spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer ( 2 ) en de artikelen 8, 13, 14, 15, 
18, 19 en 20 van de Verordening in het bijzonder; 

Overwegende: 

— Dat er voor corridors nr. 1 en nr. 2 voor het goederenvervoer per spoor raden van bestuur zijn ingesteld 
overeenkomstig artikel 8 van de Verordening (EU) nr. 913/2010 en dat hun „mission statements” 
goedgekeurd zijn naar aanleiding van de conferentie te Antwerpen op 27 juni 2011; 

— Dat de Europese Commissie daarvan in kennis is gesteld via brieven van respectievelijk 29 juni 2011 en 
11 juli 2011 van de voorzitters van de raden van bestuur van corridor nr. 1 voor het goederenvervoer 
per spoor en van corridor nr. 2 voor het goederenvervoer per spoor; 

— Dat de Europese Commissie deze voorzitters per brief, van 19 oktober 2011, heeft geantwoord en de 
oprichting van de raden van bestuur van spoorgoederencorridors nr. 1 en nr. 2 heeft verwelkomd; 

— Dat de raden van bestuur een kader moeten vaststellen voor de toewijzing van infrastructuurcapaciteit 
op de goederencorridor overeenkomstig artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) nr. 913/2010; 

— Dat Zwitserland met de Europese Commissie onderhandelt over de omzetting van Verordening (EU) nr. 
913/2010; 

— Dat de corridors nr. 1 en nr. 2 voor het goederenvervoer per spoor op elkaar aansluiten in Rotterdam, 
Antwerpen en Bazel; dat de corridors nr. 1 en nr. 8 voor het goederenvervoer per spoor op elkaar 
aansluiten in Rotterdam, Antwerpen en Duisburg; dat de corridors nr. 1 en nr. 6 voor het goederen
vervoer per spoor op elkaar aansluiten in Milaan; dat de corridors nr. 2 en nr. 6 voor het goederen
vervoer per spoor op elkaar aansluiten in Lyon; en dat de corridors nr. 2 en nr. 4 voor het goederen
vervoer per spoor op elkaar aansluiten in Metz; 

— Dat op corridorniveau gemeenschappelijke bindende voorschriften nodig zijn die de C-OSS (Corridor 
One-stop-Shop, enig loket van de Corridor) in staat stellen de capaciteit billijk toe te wijzen, ook in het 
geval van conflicterende aanvragen; 

— Dat een geharmoniseerd kader voor de toewijzing van infrastructuurcapaciteit op alle goederencorridors 
wenselijk is;
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— Dat de beheersraden van corridors nr. 1 en nr. 2 voor het goederenvervoer per spoor dit kader zijn 
overeengekomen voor de toewijzing van infrastructuurcapaciteit; 

— Dat de infrastructuurbeheerders/toewijzende instanties daar bijgevolg naar zullen verwijzen in hun des
betreffende nationale netverklaring ten behoeve van de uitvoering ervan; 

— Dat de toezichthoudende instanties hun standpunt inzake dit kader voor de toewijzing van infrastruc
tuurcapaciteit kenbaar hebben gemaakt; 

— Dat de ministers die dit document ondertekenen ernaar streven dit document toe te passen en over
wegen de toepassing ervan uit te breiden naar andere corridors waarbij zij betrokken zijn; 

— Dat er een Engelse versie van dit kader beschikbaar is. 

BESLUITEN het bijgevoegde kader voor de toewijzing van infrastructuurcapaciteit van de corridors nr. 1 en 
nr. 2 voor het goederenvervoer per spoor aan te nemen, 

BESLUITEN dat dit kader moet worden uitgevoerd, 

GEVEN blijk van hun instemming dat hun staat erdoor wordt gebonden, 

EN VERZOEKEN de Europese Commissie het besluit en het bijgevoegde kader voor de toewijzing van infra
structuurcapaciteit van de corridors nr. 1 en nr. 2 voor het goederenvervoer per spoor te publiceren in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. 

KADER VOOR CORRIDORS 

voor de toewijzing van infrastructuurcapaciteit op goederencorridors overeenkomstig Verordening 
(EU) nr. 913/2010 

I. DOEL, REIKWIJDTE EN AARD VAN HET KADER 

1. Artikel 14, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 913/2010 („de Verordening”) bepaalt dat de raad van 
bestuur een kader vaststelt voor de capaciteitstoewijzing op corridors. Het kader voor de capaciteitstoewij
zing op corridors betreft de verplichtende aspecten van de Verordening ten aanzien van de capaciteits
toewijzing. 

Dit kader voor de capaciteitstoewijzing op corridors („kader voor corridors”) betreft uitsluitend de toewijzing 
die gekoppeld is aan tevoren geregelde treinpaden, en aan de reservecapaciteit die aan de C-OSS wordt 
toegekend voor goederentreinen die op een corridor ten minste één grens overschrijden, zoals bepaald in 
artikel 14, vierde lid, van de Verordening, namelijk waar toewijzing van capaciteit door de C-OSS verplicht 
is overeenkomstig artikel 13 van de Verordening. 

De raad van bestuur toetst het functioneren van het kader voor corridors, waarbij de in bijlage 1 beschreven 
monitoring in aanmerking wordt genomen. De toezichthoudende instanties stellen de raad van bestuur in 
kennis van hun opmerkingen. 

2. Het kader is van toepassing op infrastructuurbeheerders en toewijzende instanties teneinde duidelijke 
en transparante principes in te voeren voor de toewijzingsprocedure voor tevoren geregelde treinpaden en 
de reservecapaciteit door de C-OSS. Infrastructuurbeheerders en toewijzende instanties waarborgen de 
uitvoering van het kader door de desbetreffende bepalingen op te nemen in hun netverklaringen. 

De reikwijdte van de toepassing van het kader wordt bepaald in het corridoruitvoeringsplan waarin de 
routes en verbindingen worden bepaald. 

II. BEGINSELEN VOOR HET AANBOD VAN TEVOREN GEREGELDE PADEN 

De door de nationale infrastructuurbeheerders en toewijzende instanties verschafte capaciteit voor tevoren 
geregelde treinpaden en de reservecapaciteit voor de C-OSS zijn afkomstig uit de nationale capaciteit
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bestemd voor goederenverkeer. De infrastructuurbeheerders en de toewijzende instanties realiseren de aanleg 
van tevoren geregelde paden en de bepaling van reservecapaciteit overeenkomstig artikel 14 van de Ver
ordening en houden daarbij onder meer rekening met: 

— de vervoersmarktstudie waarin de vraag naar internationaal goederenvervoer op de corridor geanalyseerd 
wordt en ook de verschillende soorten verkeer, in het bijzonder het personenvervoer, aan de orde 
komen; 

— de vraag naar infrastructuurcapaciteit met betrekking tot voormalige en vigerende dienstregelingen; 

— de nationale kaderovereenkomsten. 

De details van het aanbod van tevoren geregelde paden worden toegelicht in het Corridorinformatiedocu
ment. 

Deze tevoren geregelde paden worden uiterlijk op X-11 in exclusief beheer overgedragen aan de C-OSS en 
in het geval van reservecapaciteit ten minste 60 dagen voordat de trein rijdt (X-2). 

De infrastructuurbeheerders en toewijzende instanties streven ernaar in het aanbod aan tevoren geregelde 
treinpaden de toegang en paden die terminals met elkaar verbinden op te nemen waar dat haalbaar is. 

De door de C-OSS beheerde tevoren geregelde paden voor toewijzing in de jaarlijkse dienstregeling en de 
reservecapaciteit worden gereserveerd voor de corridor. Het is daarom van essentieel belang dat de aange
geven gereserveerde capaciteit wordt beschermd tegen latere aanpassingen door de infrastructuurbeheerders 
en toewijzende instanties die van groot belang zijn voor de aanvragers. 

De beheersraad besluit of, en zo ja in welke mate, de C-OSS de onbenutte capaciteit op X-7,5 teruggeeft aan 
de desbetreffende infrastructuurbeheerders en toewijzende instanties volgens een in het Corridorinformatie
document gepubliceerd beginsel, waarbij rekening wordt gehouden met de behoefte aan toereikende, kwa
litatief goede reservecapaciteit. 

III. BEGINSELEN VOOR DE TOEWIJZING VAN TEVOREN GEREGELDE TREINPADEN EN RESERVECAPACITEIT DOOR 
DE C-OSS 

De C-OSS beslist overeenkomstig artikel 13 van de Verordening over de toewijzing van tevoren geregelde 
treinpaden en reservecapaciteit op de goederencorridor. 

De C-OSS dient evenals de infrastructuurbeheerders en de toewijzende instanties de regels van Richtlijn 
2012/34/EU en artikel 29, eerste lid, in het bijzonder te eerbiedigen. 

De activiteiten in het kader van de opstelling van de dienstregeling voor tevoren geregelde treinpaden en 
reservecapaciteit worden omschreven in bijlage 2. 

1. Algemene beginselen met betrekking tot de oprichting van de C-OSS 

De C-OSS wordt opgericht conform en wordt beheerst door de beginselen van transparantie, non- 
discriminatie, onafhankelijkheid, evenwicht en billijkheid. 

De beheersraad is verantwoordelijk voor de aanwijzing of de oprichting van de C-OSS en zijn uitvoe
ringsmodaliteiten. In het uitvoeringsplan, dat deel uitmaakt van het Corridorinformatiedocument dat 
overeenkomstig artikel 18 van de Verordening door de beheersraad dient gepubliceerd te worden, 
worden de bevoegdheden, de organisatievorm, de toegangsrechten, de aansprakelijkheid jegens aanvragers 
en de wijze van functioneren van de C-OSS alsmede zijn gebruiksvoorwaarden omschreven. 

2. Beginselen voor transparantie en non-discriminatie 

Zodra het Corridorinformatiedocument is aangenomen, publiceren de infrastructuurbeheerders en toe
wijzende instanties netverklaringen met daarin gegevens over het functioneren en de opzet van de 
C-OSS. Zij verwijzen in hun netverklaringen ook naar het Corridorinformatiedocument.
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Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening wordt elke aanvraag van een spoorwegonderneming of 
gemachtigde aanvrager om tevoren geregelde paden en reservecapaciteit voor corridorinfrastructuurca
paciteit waarbij binnen een corridor ten minste één grens wordt overschreden, behandeld door de C-OSS 
(behandeling van aanvragen, afstemming met infrastructuurbeheerders en toewijzende instanties, moni
toring, besluitvorming en beantwoording). De C-OSS dient elke aanvraag te registreren en adequaat te 
beantwoorden. 

Na ontvangst van alle aanvragen om tevoren geregelde paden op X-8 (reguliere uiterste termijn voor het 
indienen van aanvragen om paden voor de jaardienstregeling) beslist de C-OSS onverwijld over de 
toewijzing van tevoren geregelde paden tot X-7,5 en legt de toewijzingen dienovereenkomstig vast in 
het padenregister. 

Overeenkomstig artikel 13, derde en vierde lid, van de Verordening wordt de C-OSS verzocht de 
bevoegde infrastructuurbeheerders en toewijzende instanties onverwijld in kennis te stellen van de ont
vangst van hun aanvragen en de daarover genomen beslissingen. Ook wordt de C-OSS verzocht elke 
aanvraag om infrastructuurcapaciteit waar niet aan kan worden voldaan onverwijld door te sturen naar 
de bevoegde infrastructuurbeheerders of toewijzende instanties die over deze aanvraag moeten beslissen 
en deze beslissing moeten meedelen aan de C-OSS voor verdere behandeling. Deze procedure maakt 
follow-up mogelijk van de aanvragen om internationale paden voor goederenvervoer op de corridor die 
de C-OSS zou kunnen ontvangen. 

3. Beginselen van billijkheid en onafhankelijkheid 

De C-OSS eerbiedigt de verplichting tot geheimhouding ten aanzien van de ontvangen aanvragen. 

In het kader van de corridor en bijgevolg vanuit de invalshoek van internationale samenwerking, dienen 
de deskundigen van de C-OSS binnen hun mandaat onafhankelijk te opereren van hun infrastructuur
beheerders en toewijzende instanties en nemen zij beslissingen inzake de toewijzing van tevoren ge
regelde paden en reservecapaciteit op corridorniveau. De deskundigen van de C-OSS kunnen evenwel 
samenwerken met de infrastructuurbeheerders en toewijzende instanties om de toewijzing van corridor
paden af te stemmen op de toewijzing van nationale aan- en afvoerende paden. 

4. Beginselen voor samenwerking en evenwicht 

De infrastructuurbeheerders en toewijzende instanties coördineren hun tevoren geregelde corridortrein
paden en verzamelen die in een catalogus van tevoren geregelde paden van de C-OSS om te voldoen aan 
de behoeften op de markt, die o.a. blijken uit de vervoersmarktstudie. Overeenkomstig artikel 19, tweede 
lid, van de Verordening stelt de beheersraad de raad van bestuur jaarlijks in kennis van de kwantitatieve 
en kwalitatieve ontwikkeling van corridortreinpaden (zie bijlage 1 voor een minimum aantal indicatoren). 

5. Door de C-OSS te hanteren prioriteiten bij conflicterende aanvragen 

Na ontvangst van alle aanvragen om tevoren geregelde treinpaden op X-8, beslist de C-OSS over de 
toewijzing van de tevoren geregelde paden. 

In het geval van conflicterende aanvragen hanteert de C-OSS de algemene prioriteitsregel voor de 
coördinatie die erop gericht is om eerst die aanvragen te honoreren die vanuit de optiek van infra
structuurbeheerders en toewijzende instanties een grotere commerciële waarde vertegenwoordigen en die 
het capaciteitsgebruik maximaliseren (langere secties van tevoren geregelde paden en hogere frequentie). 
De formule wordt beschreven in bijlage 3. 

Deze bijlage kan in onderlinge overstemming tussen de raden van bestuur en de beheersraden worden 
gewijzigd. 

De prioriteitsregel voor coördinatie betreft alleen de tevoren geregelde treinpaden op de corridor en 
wordt alleen tussen X-8 en X-7,5 toegepast bij conflicterende aanvragen.
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Zodra de beslissing inzake toewijzing naar aanleiding van aanvragen ingediend tot X-8 is genomen, stelt 
de C-OSS alternatieve tevoren geregelde treinpaden voor aan de aanvragers wier aanvraag niet werd 
voldaan. Indien deze alternatieve oplossingen ontoereikend zijn voor een aanvrager, stuurt de C-OSS de 
aanvragen overeenkomstig artikel 13, vierde lid, van de Verordening door naar de bevoegde infrastruc
tuurbeheerders of toewijzende instanties. De infrastructuurbeheerders en toewijzende instanties dienen 
deze aanvragen om paden te beschouwen als zijnde ingediend vóór de uiterste termijn van X-8. 

Ten aanzien van aanvragen ingediend na X-8 geldt bij de coördinatie de regel „wie het eerst komt, die het 
eerst maalt”. 

Deze regels worden met een beschrijving van aspecten van de corridor opgenomen in de netverklaringen 
van elk lid van de beheersraad van de corridor die naderhand worden gepubliceerd in het Corridor
informatiedocument. 

IV. TOEZICHT 

De gevolgen van het kader voor de toewijzing van capaciteit op de jaarlijkse toewijzing zijn bij klachten 
onderworpen aan het toezicht (achteraf) van de toezichthoudende instanties. De toezichthoudende instanties 
kunnen ook op eigen initiatief onderzoeken instellen. 

Overeenkomstig artikel 20 van de Verordening werken de toezichthoudende instanties van alle corridors 
samen. De ministers verzoeken de toezichthoudende instanties te beschrijven hoe zij samenwerken op het 
gebied van toezicht op de C-OSS en in het bijzonder een samenwerkingsovereenkomst te sluiten waarin 
beschreven wordt hoe klachten omtrent het toewijzingsproces van de C-OSS moeten worden ingediend en 
hoe er tot een beslissing wordt gekomen na een klacht. Deze overeenkomst dient te worden gepubliceerd. 

Volgens de nationale regelgeving in bepaalde landen moeten de toezichthoudende instanties betrokken zijn 
bij het toewijzingsproces (bijv. indien aan een aanvraag niet kan worden voldaan). In dit geval is de 
toezichthoudende instantie overeenkomstig artikel 56, eerste lid, van Richtlijn 2012/34/EU bevoegd voor 
monitoring van de infrastructuurbeheerders en toewijzende instanties op haar grondgebied. 

V. GEMACHTIGDE AANVRAGERS 

Overeenkomstig artikel 15 van de Verordening kunnen gemachtigde aanvragers rechtstreeks bij de C-OSS 
aanvragen indienen om toewijzing van tevoren geregelde treinpaden of reservecapaciteit. Indien de C-OSS 
het tevoren geregelde treinpad of de reservecapaciteit dienovereenkomstig heeft toegewezen, dient de ge
machtigde aanvrager de C-OSS binnen de door de beheersraad vastgestelde termijn door te geven welke 
aangewezen spoorwegonderneming(en) namens de gemachtigde aanvrager gebruik zal (zullen) maken van 
het treinpad of de reservecapaciteit. De aangewezen spoorwegonderneming dient daarvoor de nodige af
zonderlijke overeenkomsten te sluiten met de desbetreffende infrastructuurbeheerders of toewijzende in
stanties op grond van de respectievelijke voorwaarden voor toegang tot het nationale netwerk. 

In het Corridorinformatiedocument worden de rechten en verplichtingen van de aanvragers ten opzichte van 
de C-OSS beschreven, in het bijzonder wanneer er nog geen spoorwegonderneming is aangewezen. Net
verklaringen moeten in reserveringskosten voorzien om een prikkel te verschaffen tot efficiënt gebruik van 
het toegewezen treinpad. 

UITVOERING 

Dit kader voor corridors wordt van kracht bij de ondertekening van dit Kader. Twee maanden na ontvangst 
van het rapport van de monitoring voor het jaar 2014 zoals bepaald in artikel 19, tweede lid, wordt het 
kader voor corridors voor de eerste maal geëvalueerd door de raden van bestuur. Deze versie van het kader 
dient te worden gepubliceerd in het Corridorinformatiedocument. 

BIJLAGEN 

1. Monitoring van het toewijzingsproces 

2. Activiteiten in het kader van de opstelling van de dienstregeling voor tevoren geregelde treinpaden en 
reservecapaciteit
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3. Beschrijving van de prioriteitsregel voor coördinatie op X-8 bij conflicterende aanvragen om tevoren 
geregelde paden 

Ondertekend te Brussel, op 20 december 2012, en opgesteld in één origineel exemplaar in het Frans, het 
Duits, het Italiaans en het Nederlands elke tekst zijnde gelijkelijk authentiek. 

Melchior WATHELET 

Staatssecretaris voor Mobiliteit van Belgïe 

Secrétaire d'État à la mobilité de Belgique 

Staatssekretär für Mobilität von Belgien 

Voor het Federal Overheid Dienst Mobiliteit and Vervoer 

Pour le service publique fédéral mobilité et transports 

Für den Föderaler Öffentlicher Dienst Mobilität und Transportwesen 

Peter RAMSAUER 

Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung der Bundesrepublik Deutschland 

Für das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

Frédéric CUVILLIER 

Ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, en charge des transports, 
de la mer et de la pêche de la République française 

Pour le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 

Mario CIACCIA 

Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti de la Repubblica italiana 

Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

Claude WISELER 

Ministre du développement durable et des infrastructures du Grand-Duché de Luxembourg 

Melanie SCHULTZ VAN HAEGEN 

Minister van Infrastructuur en Milieu van het Koninkrijk der Nederlanden 

Voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

In aanwezigheid van Siim KALLAS, vicevoorzitter van de Europese Commissie
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BIJLAGE 1 

Monitoring van het toewijzingsproces 

Het toewijzingsproces van capaciteit op een corridor wordt jaarlijks geëvalueerd ter wille van voortdurende verbetering 
van het proces. De evaluatie geschiedt na de toewijzing van de jaarlijkse dienstregeling, dat wil zeggen tussen half 
augustus en oktober van elk jaar. 

De evaluatie wordt verricht door de beheersraad, waarbij de adviesgroep van de spoorwegondernemingen en de advies
groep voor terminals worden geraadpleegd. 

In het vierde kwartaal van elk jaar bespreekt de raad van bestuur het voorlopige evaluatierapport met aanbevelingen. 

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening publiceert de beheersraad de resultaten van de monitoring. 

Het eerste evaluatierapport wordt uitgebracht voor het jaar 2014. 

Indicatoren voor de halfjaarlijkse monitoring (periode 1: half december tot half juni; periode 2: half juni tot half december 
(wijziging van dienstregeling)): 

— tevoren geregelde treinpaden: 

— aantal aangeboden tevoren geregelde treinpaden X-11 per sectie 

— aantal aanvragen periode X-11 tot X-8 en X-8 (– 1 dag) tot X-2 (exclusief secties voor aan- en afvoer) 

— aantal treinpaden die zijn toegewezen door de C-OSS 

— aantal treinpaden die in de actieve dienstregeling zijn beland 

— aantal conflicterende aanvragen (dubbele boeking op X-8) 

— Indicator voor door de C-OSS toe te wijzen reservecapaciteit op X-2: 

— aangeboden treinpaden; 

— toegewezen treinpaden; 

— treinpaden die in de actieve dienstregeling zijn beland.
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BIJLAGE 2 

Activiteiten in het kader van de opstelling van de dienstregeling voor tevoren geregelde treinpaden en 
reservecapaciteit 

Datum/periode Activiteit 

X-11 Publicatie van tevoren geregelde paden door infrastructuurbeheerders/toewijzende instanties 

X-8 Termijn voor het indienen van treinpadaanvragen 

X-7,5 Doorzending van aanvragen met een „flexibele benadering” (bijv. eerste/laatste mijl) of „bij
zondere behandeling” naar infrastructuurbeheerders/toewijzende instanties 

X-7,5 Mogelijke retour van resterende (ongebruikte) tevoren geregelde paden naar de bevoegde 
infrastructuurbeheerders/toewijzende instanties — op grond van de beslissing van de beheers
raad van de corridor — voor gebruik bij de opstelling van de jaardienstregeling door de 
infrastructuurbeheerders/toewijzende instanties 

X-5,5 Afronding van het opstellen van paden voor de aangevraagde „flexibele benaderingen” door 
de infrastructuurbeheerders/toewijzende instanties en de levering van de resultaten aan de 
OSS van de corridor ter informatie en voor de opstelling van de voorlopige dienstregeling 

X-5 Publicatie van voorlopige dienstregeling voor tevoren geregelde paden — met inbegrip van 
secties verschaft door de infrastructuurbeheerders/toewijzende instanties voor de aangevraagde 
„flexibele benaderingen” door de C-OSS 

X-5 — X-4 Opmerkingen van aanvragers 

X-4 — X-3,5 Bewerking achteraf en definitieve toewijzing 

X-4 — X-2 Planning (productie) reservecapaciteit voor ad-hoc verkeer 

X-2 Publicatie reservecapaciteit voor ad-hoc verkeer

NL 6.3.2013 Publicatieblad van de Europese Unie C 65/11



BIJLAGE 3 

Beschrijving van de prioriteitsregel voor coördinatie op X-8 bij conflicterende aanvragen voor tevoren geregelde 
paden 

L PAP = Totale aangevraagde lengte van tevoren geregeld pad 

L TP = Totale aangevraagde lengte van compleet pad 

Y RD = Aantal aangevraagde rijdagen gedurende de periode in de dienstregeling. 

K = prioriteitsniveau 

Alle lengtes worden uitgedrukt in kilometers 

De prioriteit wordt berekend volgens de formule: 

(L PAP + L TP ) × Y RD = K 

Deze formule kan zodanig worden gebruikt dat in de eerste stap prioriteitsniveau (K) uitsluitend wordt berekend op grond 
van de totale aangevraagde lengte van tevoren geregeld pad (L PAP ) vermenigvuldigd met het aantal aangevraagde rijdagen 
(Y RD ). 

Indien de aanvragen niet op deze manier kunnen worden onderverdeeld, wordt tevens de totale aangevraagde lengte van 
het complete pad (L TP ) opgenomen in de berekening teneinde de aanvragen onder te verdelen.
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