
Beheerconcessie hoofdspoorweginfrastructuur 
1 januari 2005 
 
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT; 
Gelet op artikel 16, eerste lid, van de Spoorwegwet; 
Gelet op de beraadslagingen met de Tweede Kamer der Staten-Generaal; 
Gehoord de Overlegorganen Verkeer en Waterstaat en de gerechtigden, bedoeld in 
artikel 57 van de Spoorwegwet (gecombineerd advies van 13 mei 2004); 
Overwegende dat: 
a. ProRail B.V., als opvolger van de drie voormalige taakorganisaties Railned B.V., Railverkeersleiding 
B.V. en Railinfrabeheer B.V., beschikt over de kennis, de ervaring en de middelen om de 
hoofdspoorweginfrastructuur naar behoren te kunnen beheren; 
b. ProRail B.V., door de wijze waarop zij gefinancierd wordt, voldoende financieel draagkrachtig is om 
deze concessie te kunnen aanvaarden en uit te voeren; 
c. namens de minister en ProRail B.V. intensief is overlegd over deze concessie; 
d. de minister en ProRail B.V. overeenstemming hebben bereikt over deze concessie en de daaraan 
verbonden voorschriften, en ProRail B.V. bereid is deze concessie te aanvaarden; 
BESLUIT: 
Aan ProRail B.V., statutair gevestigd te Utrecht, de volgende concessie te verlenen: 
 
§ 1. DEFINITIES 
Artikel 1 
In deze concessie wordt verstaan onder: 
a. ProRail: ProRail B.V., gevestigd te Utrecht; 
b. minister: Minister van Verkeer en Waterstaat; 
c. gerechtigde: gerechtigde als bedoeld in artikel 57 van de Spoorwegwet; 
d. transfervoorzieningen: voor reizigers bestemde perrons, tunnels, trappen, liften, hellingbanen en 
loopbruggen; 
e. subsidieperiode: periode waarvoor de minister subsidie verstrekt voor de uitvoering van deze 
concessie; 
f. richtwaarde: waarde voor een door ProRail na te streven niveau van een onderdeel van de kwaliteit 
van de hoofdspoorweginfrastructuur of van het beheer daarvan; 
g. grenswaarde: waarde voor een door ProRail te realiseren niveau van een onderdeel van de kwaliteit 
van de hoofdspoorweginfrastructuur of van het beheer daarvan. 
 
§ 2. REIKWIJDTE VAN DE CONCESSIE EN ZORGPLICHT 
Artikel 2. Reikwijdte van de concessie 
1. Aan ProRail wordt een concessie verleend voor het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur, 
bestaande uit en behorend bij de als zodanig bij koninklijk besluit aangewezen hoofdspoorwegen, 
bedoeld in de artikelen 2 en 124 van de Spoorwegwet, met uitzondering van 
hoofdspoorweginfrastructuur voorzover voor het beheer daarvan een afzonderlijke concessie geldt. 
2. Het in het eerste lid bedoelde beheer omvat de zorg voor: 
a. de kwaliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de hoofdspoorweginfrastructuur; 
b. de eerlijke, niet-discriminerende verdeling van de capaciteit van de 
hoofdspoorweginfrastructuur zowel ten behoeve van ProRail als ten behoeve van 
gerechtigden; 
c. het leiden van het verkeer over de hoofdspoorweginfrastructuur. 
3. Onder de in het tweede lid, onder a, bedoelde zorg wordt mede verstaan het voorbereiden en 
uitvoeren van de uitbreiding van hoofdspoorweginfrastructuur die een nauwe samenhang heeft 
met de bestaande hoofdspoorweginfrastructuur. 
 
Artikel 3. Zorgplicht 
1. ProRail draagt zorg voor een doelmatige en doeltreffende uitvoering van deze concessie. Daartoe zorgt 
ProRail ervoor, mede gelet op de artikelen 5 en 6, dat: 



a. de hoofdspoorweginfrastructuur in goede staat verkeert en geschikt is voor het verkeer of ander 
gebruik waarvoor zij bestemd is, waaronder wat betreft de transfervoorzieningen in elk geval wordt 
verstaan dat zij toegankelijk en sociaal veilig zijn; 
b. de hoofdspoorweginfrastructuur veilig en doelmatig bereden kan worden zonder overmatige 
slijtage aan spoorvoertuigen; 
c. de risico’s van het gebruik en beheer voor de veiligheid van de hoofdspoorweginfrastructuur 
worden geanalyseerd en passende maatregelen worden genomen, waaronder het zo nodig buiten 
dienst stellen van een gedeelte van de hoofdspoorweg, om deze risico’s afdoende te beheersen, 
waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke vereisten van de te verwachten bedrijfsvoering 
en de stand van de techniek; 
d. de vastgestelde minimale niveaus van capaciteit, bedoeld in artikel 61, tweede lid, van de 
Spoorwegwet, alsmede de op grond van artikel 15 van richtlijn 2001/14/EG internationaal 
overeengekomen treinpaden bij de capaciteitsverdeling beschikbaar zijn. 
2. ProRail gebruikt en onderhoudt de hoofdspoorweginfrastructuur overeenkomstig de essentiële eisen van 
richtlijn 96/48/EG onderscheidenlijk van richtlijn 2001/16/EG. 
 
§ 3. BEHEERPLAN EN KERNPRESTATIES 
Artikel 4. Totstandkoming beheerplan 
1. ProRail stelt, na overleg met betrokken gerechtigden over de maatregelen, bedoeld in artikel 5, 
eerste lid, onder c, en de uitvoering van artikel 6, tweede lid, een beheerplan op dat voldoet aan 
artikel 7, vierde lid, van richtlijn 91/440/EEG. 
2. De onderdelen van het plan die strekken tot uitvoering van de artikelen 5, eerste lid, onder c, en 6, 
tweede lid, behoeven de instemming van de minister en worden daartoe in het plan als zodanig 
aangegeven. 
3. Het verzoek om instemming wordt ingediend gelijktijdig met de subsidieaanvraag, bedoeld in 
artikel 18 van het Besluit Infrastructuurfonds. 
4. De minister neemt het besluit omtrent de instemming gelijktijdig met het besluit tot verlening van 
de subsidie, bedoeld in artikel 19 van het Besluit Infrastructuurfonds. 
5. ProRail voert deze concessie uit met inachtneming van de onderdelen van het beheerplan waarmee 
de minister heeft ingestemd. 
 
Artikel 5. Inhoud beheerplan 
1. Het beheerplan bevat: 
a. een weergave van de in het overleg, bedoeld in artikel 4, eerste lid, naar voren gebrachte 
zienswijzen en, voorzover het beheerplan afwijkt van die zienswijzen, een deugdelijke 
motivering van die afwijking; 
b. een beschrijving van de wijze waarop ProRail invulling geeft aan de in artikel 3 opgenomen 
zorgplicht; 
c. een beschrijving van de maatregelen die ProRail gedurende de eerstvolgende subsidieperiode 
zal nemen ingevolge veiligheids- en milieuregelgeving en het daarop gebaseerde 
overheidsbeleid, en ter uitvoering van het stappenplan, bedoeld in artikel 9; 
d. een beschrijving van de staat - waaronder de technische en economische levensduur - van de 
hoofdspoorweginfrastructuur, de in de eerstvolgende subsidieperiode te verwachten 
ontwikkeling daarin en in hoeverre ProRail de hoofdspoorweginfrastructuur beheert op basis 
van levenscyclusmanagement; 
e. een beschrijving van de na afloop van de eerstvolgende subsidieperiode te verwachten 
ontwikkelingen en werkzaamheden terzake van de onderdelen b tot en met d en van artikel 6, 
tweede lid, voorzien van een financiële onderbouwing op hoofdlijnen. 
2. De in het eerste lid, onderdeel e, bedoelde beschrijving beslaat een zodanige periode, dat de som 
van haar duur en van de duur van de subsidieperiode ten minste tien jaar bedraagt. 
3. Het beheerplan bevat een sluitende financiële dekking van de kosten van het beheer van de 
hoofdspoorweginfrastructuur in de eerstvolgende subsidieperiode, gezien het in de rijksbegroting 
voor het beheer vermelde subsidiebedrag en de overige inkomsten van ProRail. 
 
Artikel 6. Prestaties inzake de kwaliteit van de hoofdspoorweginfrastructuur en het beheer daarvan 
1. De in artikel 17, eerste lid, van de Spoorwegwet bedoelde prestatie-indicatoren zijn in elk geval: 



a. de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de hoofdspoorweginfrastructuur; 
b. de reinheid, toegankelijkheid en sociale veiligheid van de transfervoorzieningen; 
c. de kwaliteit van de bijsturing; 
d. de kwaliteit van de capaciteitsverdeling; 
e. de kwaliteit van de informatievoorziening. 
2. In het in de artikelen 4 en 5 bedoelde beheerplan geeft ProRail aan: 
a. de nadere prestatie-indicatoren die zij in de subsidieperiode zal hanteren voor de in het eerste 
lid genoemde prestatie-indicatoren; 
b. de grenswaarde die zij per de in onderdeel a bedoelde nadere prestatie-indicator zal hanteren; 
c. het meetsysteem dat ProRail zal hanteren ter bepaling van de gerealiseerde niveaus. De 
metingen van de prestatieniveaus komen tot stand ten minste op basis van representatieve 
onderzoeken en op statistisch verantwoorde wijze en zijn zodanig van aard dat een vergelijking 
tussen de verschillende kalenderjaren mogelijk is. 
3. ProRail geeft in het beheerplan een onderbouwing van de gemaakte keuzes ter uitvoering van het 
tweede lid. 
4. De in het tweede lid, onderdelen a en b, bedoelde nadere indicatoren en grenswaarden zijn in 
beginsel gelijk aan de indicatoren en waarden die ProRail overeenkomt met de gerechtigden. De 
grenswaarden worden in beginsel zodanig gekozen dat de prestaties verbeteren ten opzichte van 
de geldende grenswaarden. Indien verbetering naar het oordeel van de ProRail niet haalbaar is, 
motiveert zij dit deugdelijk in het plan. 
 
§ 4. VEILIGHEID, MILIEU EN TOEGANKELIJKHEID 
Artikel 7. Veiligheidszorgsysteem en milieuzorgsysteem 
1. ProRail beschikt met ingang van 1 januari 2008 over een veiligheidszorgsysteem dat; 
a. voldoet aan artikel 9, tweede lid en bijlage III van richtlijn 2004/49/EG, en 
b. op zodanige is geoperationaliseerd dat het een veilig beheer van hoofdspoorweginfrastructuur mogelijk 
maakt. 
2. Het veiligheidszorgsysteem dient te zijn voorzien van een geldige erkenning door de minister waaruit 
blijkt dat het voldoet aan het eerste lid. 
3. Een erkenning als bedoeld in het tweede lid is geldig voor een periode van ten hoogste drie jaar. 
4. De minister trekt de erkenning, bedoeld in het tweede lid in, indien het veiligheidszorgsysteem van 
ProRail niet meer voldoet aan het eerste lid. 
5. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk met ingang van 1 januari 2007 beschikt ProRail over een 
adequaat milieuzorgsysteem dat gericht is op ProRail, op de door ProRail voor het beheer van de 
hoofdspoorweginfrastructuur gecontracteerde derden en op de relatie tussen ProRail en 
gerechtigden. 
 
Artikel 8. EU-richtlijn omgevingslawaai 
1. ProRail meldt vóór 1 maart 2005 aan de minister op welke delen van hoofdspoorwegen naar 
verwachting in 2006 meer dan 60.000 maal een trein zal passeren. 
2. ProRail meldt vóór 30 augustus 2008, vóór 1 maart 2010 en vervolgens elke vijf jaar vóór 1 maart 
aan de minister op welke delen van hoofdspoorwegen naar verwachting jaarlijks meer dan 30.000 
maal een trein zal passeren. 
3. ProRail zendt de minister vóór 30 april 2007 en vervolgens ten minste elke vijf jaar vóór 30 april 
een ontwerp van een geluidsbelastingkaart als bedoeld in artikel 7 van richtlijn 2002/49/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en 
de beheersing van omgevingslawaai, PbEG L 189, met betrekking tot de geluidsbelasting vanwege 
hoofdspoorwegen. 
4. Op verzoek van de minister doet ProRail een voorstel voor - door de minister in een actieplan als 
bedoeld in artikel 8 van de richtlijn - met betrekking tot hoofdspoorwegen te beschrijven 
maatregelen. 
5. De minister kan nadere eisen stellen ter uitvoering van het eerste tot en met vierde lid. 
6. Voorzover een in Nederland geldende wettelijke bepaling als bedoeld in artikel 14 van de in het 
derde lid genoemde richtlijn daartoe noodzaakt, wijkt ProRail op een door de minister nader te 
bepalen wijze af van het eerste tot en met vierde lid. 
 



Artikel 9. Toegankelijkheid transfervoorzieningen 
Wat betreft de toegankelijkheid van transfervoorzieningen houdt de in artikel 3, onderdeel a, 
beschreven zorgplicht in elk geval in dat ProRail samen met de personenvervoerders een financieel 
dekkend stappenplan opstelt om door de minister nader aan te wijzen transfervoorzieningen in 2030 
ook toegankelijk te laten zijn voor reizigers met een functiebeperking en het stappenplan aan de 
minister zendt binnen zes maanden na de verlening van deze concessie. In het stappenplan worden de 
maatregelen die ProRail gaat uitvoeren en de maatregelen die de vervoerders gaan uitvoeren op elkaar 
afgestemd. 
 
§ 5. WERKZAAMHEDEN VOOR DERDEN EN AANLEG DOOR DERDEN 
Artikel 10. Werkzaamheden voor derden 
1. ProRail draagt er zorg voor dat het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur niet lijdt onder 
werkzaamheden voor derden. 
2. De kosten, inclusief vervangingen, worden geheel gefinancierd door de betrokken derde. De door 
ProRail te hanteren tarieven dekken ten minste de kosten. 
3. ProRail meldt jaarlijks aan de minister de door haar te hanteren tarieven. 
4. ProRail voert over werkzaamheden die voor derden worden verricht een afzonderlijke 
boekhouding. 
 
Artikel 11. Aanleg door derden 
ProRail verleent alle redelijke medewerking naar aanleiding van een verzoek van de minister om samen 
te werken met een derde die spoorweginfrastructuur aanlegt die aantakt aan de 
hoofdspoorweginfrastructuur 
of deze kruist. 
 
§ 6. DIVERSE VERPLICHTINGEN 
Artikel 12. Activaregister 
Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk met ingang van 1 januari 2008 houdt ProRail een register bij van alle 
materiële vaste activa die zij in beheer heeft. Het register is één van de in artikel 20, eerste lid, bedoelde 
maatregelen. Het register bevat per infrastructuurelement ten minste de volgende gegevens: 
a. aanschafdatum en aanschafwaarde; 
b. vervangingswaarde; 
c. afschrijvingen; 
d. herwaardering; 
e. resterende economische levensduur; 
f. resterende technische levensduur; 
g. technische specificaties; 
h. aantal en aard van verrichte majeure onderhoudswerkzaamheden; 
i. aantal en aard van verrichte majeure vervangingsinvesteringen; 
j. aantal en aard van majeure storingen. 
 
Artikel 12a 
1. ProRail houdt een register van infrastructuurvoorzieningen bij als bedoeld in artikel 22bis van richtlijn 
96/48/EG en artikel 24 van richtlijn 2001/16/EG. 
2. ProRail zendt jaarlijks een kopie van het register aan de minister en aan het Europees Spoorwegbureau. 
3. ProRail geeft op aanvraag aan gerechtigden en andere belanghebbenden inzage in het register van 
infrastructuurvoorzieningen. 

 
 
Artikel 13. Beroepsbekwaamheid 
Onverminderd het bepaalde bij of krachtens de Spoorwegwet laat ProRail de werkzaamheden ter 
uitvoering van deze concessie slechts verrichten door voldoende gekwalificeerde personen. 
 
 
Artikel 14. Richtlijnen 91/440/EEG en 2001/14/EG 
1. ProRail werkt samen met buitenlandse infrastructuurbeheerders als bedoeld in richtlijnen 



91/440/EEG en 2001/14/EG met het oog op efficiënte verdeling en exploitatie van treindiensten 
die de landsgrenzen overschrijden. Daartoe: 
a. organiseert zij in samenwerking met de betrokken infrastructuurbeheerders internationale 
treinpaden, met name in het kader van het trans-Europees netwerk voor goederenvervoer per 
spoor; 
b. stelt zij in samenwerking met de betrokken infrastructuurbeheerders de nodige gezamenlijke 
procedures op die voldoen aan richtlijn 2001/14/EG; 
c. beoordeelt zij in samenwerking met de betrokken infrastructuurbeheerders de behoefte aan 
internationale treinpaden en doet zij zo nodig voorstellen voor totstandbrenging van die 
paden; 
d. werkt zij mee aan het toegankelijk maken van de overeengekomen internationale treinpaden 
via één van de deelnemende infrastructuurbeheerders of een door hen gezamenlijk hiertoe 
opgerichte instantie. 
2. Indien de voorzieningen en diensten, bedoeld in bijlage II bij richtlijn 2001/14/EG, in Nederland 
niet alleen door ProRail worden aangeboden, doet ProRail wat redelijkerwijs van haar gevraagd 
kan worden om de verschaffing van die voorzieningen en diensten te vergemakkelijken. 
3. ProRail deelt aan elke belanghebbende desgevraagd mee voor welke capaciteit van de 
hoofdspoorweginfrastructuur een toegangsovereenkomst of kaderovereenkomst als bedoeld in 
artikel 59, onderscheidenlijk 60, van de Spoorwegwet geldt. 
4. Onverminderd het bepaalde bij of krachtens de Spoorwegwet en onverminderd het eerste tot en 
met derde lid neemt ProRail richtlijnen 2001/14/EG en 91/440/EEG in acht. 
 
Artikel 15. Internationale benchmarks 
1. ProRail voert eens per vier jaar een benchmark uit waarin een vergelijking wordt gemaakt over ten 
minste: 
a. de verhouding tussen de kosten en organisatie van het beheer van de spoorweginfrastructuur 
en de geleverde beheerprestaties, 
b. de onderwerpen, genoemd in artikel 3, 
c. een analyse van beschikbare historische gegevens over de onderwerpen, genoemd in artikel 3, en 
d. de productiviteitsontwikkeling, 
in ten minste het Verenigd Koninkrijk, België, Zweden, Duitsland, Frankrijk en Japan. 
2. ProRail voert eens per vier jaar een benchmark uit naar de in artikel 62 van de Spoorwegwet 
bedoelde gebruiksvergoeding in ten minste het Verenigd Koninkrijk, België, Zweden, Duitsland en 
Frankrijk. 
3. De in het tweede lid bedoelde benchmark betreft in elk geval de hoogte van de in rekening 
gebrachte gebruiksvergoeding en de methode voor de toerekening van de kosten 
4. De eerste benchmark wordt uitgevoerd binnen een jaar na de datum waarop deze concessie is 
verleend. De tweede benchmark is uiterlijk op 1 juli 2007 uitgevoerd. 
5. ProRail brengt zo spoedig mogelijk aan de minister schriftelijk verslag uit over de benchmarks, 
waarin in ieder geval een toelichting wordt gegeven op de geconstateerde verschillen. 
Desgevraagd zendt ProRail een afschrift van de onderzoeksrapporten aan de minister. 
6. ProRail gebruikt de resultaten van de benchmarks om haar prestaties te monitoren en continue 
prestatieverbetering te bevorderen. 
 
Artikel 16. Aansprakelijkheid en gerechtelijke procedures 
1. ProRail spant zich in om haar aansprakelijkheid jegens derden en de gevolgen daarvan optimaal te 
beperken. Daartoe: 
a. voert zij deze concessie zorgvuldig uit; 
b. neemt zij in overeenkomsten met derden de nodige bedingen op; 
c. sluit zij indien dienstig de nodige verzekeringen; 
d. voert zij daar waar dienstig verweer tegen vorderingen. 
2. ProRail informeert de minister tijdig indien het ProRail bekend is dat een derde voornemens is een 
gerechtelijke procedure samenhangend met het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur te 
beginnen tegen de minister of de Staat. 
 
 



Artikel 17. Intellectuele eigendomsrechten 
Op verzoek van de minister verleent ProRail voor elk bij haar berustend intellectueel eigendomsrecht 
aan de Staat om niet een licentie. 
 
§ 7. INFORMATIEVERSTREKKING EN VERANTWOORDING 
Artikel 18. EU-verordening spoorstatistieken 
ProRail verstrekt de minister jaarlijks vóór een door de minister te bepalen tijdstip de gegevens die de 
minister nodig heeft om de voor Nederland geldende verplichtingen na te leven van verordening (EG) 
nr. 91/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2002 
betreffende de statistieken van het spoorvervoer (PbEG L 14). 
 
Artikel 19. Rapportages en audits 
1. Gelijktijdig met de in artikel 21, eerste lid, van het Besluit Infrastructuurfonds bedoelde aanvraag 
tot vaststelling van de subsidie rapporteert ProRail over de uitvoering van deze concessie in een 
jaarrapportage. 
2. De in het eerste lid bedoelde rapportage voldoet aan het informatieprofiel dat door de minister 
wordt vastgesteld gelijktijdig met de in artikel 19 van het Besluit Infrastructuurfonds bedoelde 
subsidieverlening, en is voorzien van een financiële verantwoording die gescheiden is van die voor 
werkzaamheden voor derden als bedoeld in artikel 10. 
3. Op verzoek van de minister voert ProRail een audit uit naar de uitvoering van deze concessie, dan 
wel werkt ProRail mee aan een in opdracht van de minister door een derde uit te voeren audit naar 
de uitvoering van deze concessie. De minister bepaalt de omvang, aard en reikwijdte van de audit 
na overleg met ProRail. 
4. Een verzoek als bedoeld in het derde lid wordt niet vaker gedaan dan één keer per vier jaar, tenzij 
de minister redenen heeft om aan te nemen dat ProRail een concessievoorschrift niet naleeft. 
5. ProRail stelt een jaarverslag op met betrekking tot de spoorwegveiligheid en zendt dat na afloop van 
ieder kalenderjaar telkens voor 30 juni aan de minister. 
6. Het jaarverslag bevat in elk geval de in artikel 9, vierde lid, onderdelen a tot en met d, van richtlijn 
2004/49/EG bedoelde informatie. 
 
§ 8. INGROEIFASE 
Artikel 20. Migratie naar output- en outcomesturing 
1. ProRail neemt de nodige maatregelen zodat zij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk met ingang van 
1 januari 2008: 
a. bekend is met het verband tussen de haar ter beschikking staande middelen, haar 
werkzaamheden, haar operationele doelen en de uitkomsten daarvan; 
b. bekend is met de interactie-effecten tussen haar werkzaamheden, operationele doelen en de 
uitkomsten daarvan, en die van vervoerders; 
c. bekend is met de levenscycluseffecten van de wijze waarop zij de 
hoofdspoorweginfrastructuur beheert; 
d. in staat is om haar bedrijfsvoering te richten naar de onder a tot en met c bedoelde kennis. 
2. De artikelen 21 tot en met 23 gelden tot een door de minister te bepalen tijdstip. Tot dat tijdstip 
wordt in artikel 3 in plaats van ‘de artikelen 5 en 6’ gelezen: de artikelen 5, 6 en 21. De minister 
neemt het besluit tot bepaling van het tijdstip uiterlijk drie maanden vóór het in artikel 4, derde lid, 
bedoelde tijdstip van indiening. 
3. Tot 1 januari 2008 wordt voor de prestatie-indicatoren ‘beschikbaarheid en betrouwbaarheid van 
de hoofdspoorweginfrastructuur’, ‘toegankelijkheid van de transfervoorzieningen’ en ‘kwaliteit van 
de capaciteitsverdeling’: 
a. in artikel 6, tweede lid, onderdeel b, in plaats van ‘grenswaarde’ gelezen: richtwaarde of 
grenswaarde; 
b. in artikel 6, vierde lid, eerste volzin, in plaats van ‘grenswaarden’ gelezen: richtwaarden of 
grenswaarden; 
c. artikel 6, vierde lid, tweede volzin, gelezen als: De richt- of grenswaarden worden in beginsel 
zodanig gekozen dat de nagestreefde prestaties, onderscheidenlijk de prestaties verbeteren ten 
opzichte van de geldende richtwaarden, onderscheidenlijk grenswaarden. 
4. ProRail B.V. maakt voor de jaren 2005, 2006 en 2007 met N.V. NS afspraken over ieders 



maatregelen die tezamen gericht zijn op het bereiken van ten minste het in de rijksbegroting 
vermelde niveau van punctualiteit, en voert die maatregelen uit. 
 
Artikel 21. Beheerplan 
1. Onverminderd artikel 5 bevat het beheerplan: 
a. een evaluatie van de uitvoering van deze concessie gedurende de lopende subsidieperiode en 
een beschrijving van de consequenties van die evaluatie voor de in de onderdelen b, c en i en 
artikel 5, eerste lid, onder e, bedoelde beschrijving; 
b. een gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop ProRail deze concessie in de 
eerstvolgende subsidieperiode zal uitvoeren, inclusief een beschrijving van de door ProRail te 
verrichten werkzaamheden, voorzien van een financiële onderbouwing; 
c. voorzover het plan een richtwaarde bevat: een beschrijving van de maatregelen die ProRail 
neemt om die richtwaarde te bereiken; 
d. een beschrijving van de wijze waarop ProRail gedurende de eerstvolgende subsidieperiode 
uitvoering zal geven aan artikel 62 van de Spoorwegwet; 
e. een beschrijving van de wijze waarop ProRail gedurende de eerstvolgende subsidieperiode de 
risico’s die samenhangen met haar bedrijfsvoering inzichtelijk maakt en beheerst; 
f. een beschrijving van de maatregelen die ProRail gedurende de eerstvolgende subsidieperiode 
zal nemen naar aanleiding van uitgevoerde benchmarks en audits als bedoeld in de artikelen 
15 en 19; 
g. de strategische visie ten aanzien van de ontwikkeling op de middellange termijn van ProRail als 
organisatie; 
h. de criteria die ProRail zal hanteren ter bepaling van de mate waarin zij voldoet aan de 
onderdelen a tot en met d van artikel 20, eerste lid; 
i. een beschrijving van de na afloop van de eerstvolgende subsidieperiode te verwachten 
ontwikkelingen en werkzaamheden terzake van de onderdelen b tot en met h, voorzien van 
een financiële onderbouwing op hoofdlijnen. 
2. De in het eerste lid, onder i, bedoelde beschrijving beslaat een zodanige periode, dat de som van 
haar duur en van de duur van de subsidieperiode ten minste tien jaar bedraagt. 
3. Het in artikel 4, eerste lid, bedoelde overleg heeft tevens betrekking op de in het eerste lid, 
onder c, bedoelde maatregelen. 
4. Instemming als bedoeld in artikel 4, tweede lid, behoeven tevens de ingevolge het eerste lid, 
onder c, in het plan beschreven maatregelen. 
 
Artikel 22. Werkzaamheden voor derden 
1. ProRail meldt vooraf aan de minister: 
a. een voor een derde te verrichten werkzaamheid die niet samenhangt met het beheer van de 
hoofdspoorweginfrastructuur; 
b. een voor een derde te verrichten werkzaamheid die samenhangt met het beheer van de 
hoofdspoorweginfrastructuur en die aanmerkelijke financiële gevolgen voor ProRail of 
aanmerkelijke bestuurlijke of politieke gevolgen voor de minister kan hebben. 
2. Een melding als bedoeld in het eerste lid geschiedt ten minste 20 werkdagen voordat het 
verrichten van de werkzaamheid wordt overeengekomen. 
 
Artikel 23. Rapportages 
1. ProRail rapporteert binnen een maand na afloop van elk kalenderkwartaal in een 
kwartaalrapportage over de uitvoering van deze concessie aan de minister. 
2. De in het eerste lid bedoelde rapportage voldoet aan het informatieprofiel dat door de minister 
gelijktijdig met de in artikel 19 van het Besluit Infrastructuurfonds bedoelde subsidieverlening 
wordt vastgesteld. 
 
Artikel 24. Evaluaties 
1. ProRail verleent op verzoek van de minister haar medewerking aan te houden evaluaties van de 
Spoorwegwet door of namens de minister. 
2. ProRail verleent op verzoek van de minister haar medewerking aan te houden evaluaties van deze 
concessie door of namens de minister en aan een door de minister voorgenomen wijziging van 



deze concessie naar aanleiding van een dergelijke evaluatie. Een verzoek tot medewerking aan een 
te houden evaluatie van deze concessie wordt in beginsel niet vaker gedaan dan één keer per vier 
jaar. 
3. Deze concessie wordt in elk geval in 2008 geëvalueerd, waarbij met name betrokken worden de in 
artikel 3 bedoelde zorgplicht en de in artikel 6 bedoelde prestaties. 
 
Artikel 25. Onderzoek continuïteit van het beheer na intrekking of beëindiging concessie 
ProRail werkt mee aan een vóór 1 januari 2008 uit te voeren onderzoek naar de maatregelen die 
genomen moeten worden om, in het geval dat deze concessie geheel of gedeeltelijk kan worden 
ingetrokken of ingevolge artikel 30 vervalt, de continuïteit van het beheer van de 
hoofdspoorweginfrastructuur te waarborgen. 
 
§ 9. INTREKKING VAN DE CONCESSIE 
Artikel 26. Informatie over de staat van de hoofdspoorweginfrastructuur 
1. Uiterlijk drie maanden voor de datum waarop een gehele of gedeeltelijke intrekking van deze 
concessie in werking treedt, doet ProRail de minister een beschrijving toekomen van de staat van 
de hoofdspoorweginfrastructuur waarop de intrekking betrekking heeft, waarbij per infrastructuur- 
element de in artikel 12 bedoelde gegevens worden vermeld, en de overige zaken die van belang zijn voor 
de continuïteit van het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur. 
2. De beschrijving gaat vergezeld van een toelichting op de wijzigingen die hebben plaatsgevonden sinds 
de ingebruikname van de in lid 1 bedoelde infrastructuurelementen van de betrokken 
hoofdspoorweginfrastructuur. 
 
Artikel 27. Tussentijdse conceptjaarrekening 
1.Uiterlijk drie maanden voor de datum waarop een gehele intrekking van deze concessie in werking treedt, 
doet ProRail met betrekking tot deze concessie aan de minister een tussentijdse concept-jaarrekening, 
waaronder een balans, toekomen. Die conceptjaarrekening geeft een getrouw en stelselmatig beeld van de 
omvang en samenstelling van het vermogen op de balansdatum en van de resultaten over de daarin 
bedoelde periode. 
2.De tussentijdse conceptjaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig: 
a. titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; 
b. de geldende richtlijnen terzake van de jaarverslaggeving; 
c. bedrijfseconomisch verantwoorde waarderingsgrondslagen; 
d. bestendige gedragslijnen zoals deze in voorgaande jaren werden gehanteerd. 
3.De tussentijdse conceptjaarrekening vermeldt, onderscheidenlijk voorziet de bij ProRail bekende, al dan 
niet latente verplichtingen, schulden en aansprakelijkheden van materiële betekenis, hoe ook genaamd. 
 
Artikel 28. Extern onderzoek naar stand van zaken bij ProRail 
Op verzoek van de minister werkt ProRail mee aan een, naar aanleiding van de ingevolge artikel 26 of 27 
verstrekte gegevens, in opdracht van de minister door een derde uit te voeren onderzoek naar de 
operationele, financiële, personele, fiscale en juridische stand van zaken bij ProRail. Het onderzoek moet 
de normale gang van zaken bij ProRail zo weinig mogelijk verstoren.  
 
§ 10. OVERGANGSBEPALING EN LOOPTIJD  
 
Artikel 29. Overgangsbepaling 2005 
1.Artikel 4, vierde lid, geldt niet voor het besluit omtrent instemming met het beheerplan voor 2005. 
2.Deze concessie kan in elk geval worden gewijzigd naar aanleiding van de overlegging aan de Tweede 
Kamer van het beheerplan voor 2005. 
 
Artikel 30. Looptijd 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2005 en vervalt met ingang van 1 januari 2015. 
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