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Voorwoord
Zeker op het spoor
2012 was het jaar waarin we onze strategie voor een veiliger,
betrouwbaarder, purictueler en duurzamer spoor hebben aangescherpt. We
hebben goede stappen voorwaarts gezet en positieve resultaten geboekt.
Helaas kregen we ook te maken met enkele grote incidenten.
Veiligheid op het spoor gaat boven alles. Ondanks de verbeteringen die we
gerealiseerd hebben, kende 2012 een triest dieptepunt. Voor het eerst in 20
jaar viel er een dodelijk slachtoffer onder de reizigers te betreuren bij een
botsing tussen twee treinen. Dit incident heeft ons gesterkt in onze
strategische keuze ‘veiligheid voor alles’. We beseffen dat er extra
maatregelen nodig zijn: al in 2012 zijn verbeteracties in gang gezet.
In mei 2012 presenteerde de Commissie Kuiken een onderzoek naar de staat
van onderhoud en innovatie op het spoor. De commissie is van mening dat
het Nederlandse spoor in internationaal opzicht een grote prestatie levert.
Tegelijkertijd ziet de commissie risico’s bij het handhaven van dit hoge niveau.
De aanbevelingen die de commissie doet, bieden ProRail goede
aanknopingspunten om het spoor nog betrouwbaarder te maken.
Het is druk op het Nederlandse spoor en de komende jaren neemt de
capaciteitsvraag van vervoerders verder toe. Alleen al NS liet de afgelopen 10
jaar 25% meer treinen rijden. Goed nieuws voor reizigers en vervoerders en
tegelijkertijd een opgave in deze tijden van een stagnerende economie en
bezuinigingen. We moeten evenwichtige keuzes maken in het besteden van
publieke middelen voor verdere verbetering van het spoor. Voor ProRail is dat
een uitdaging die wij ook in 2013 graag aangaan. Wij baseren onze keuzes
daarbij op de door het ministerie van lenM in 2012 opgestelde Lange Termijn
Spoor Agenda.
Vanzelfsprekend vinden vervoerders en hun klanten het belangrijk dat treinen
op tijd rijden: in 2012 hebben we een goed punctualiteitsniveau behaald.
Onze ambitie is om het niveau verder te verbeteren, zodat de
betrouwbaarheid en kwaliteit van onze dienstverlening aan onze klanten
groeit.
Toch kunnen we verstoringen niet altijd voorkomen. Hevige sneeuwval in de
winter, hitte en bermbranden in de zomer, bladeren en gladde sporen in de
herfst, maar ook softwareproblemen en technische storingen hebben In 2012
voor problemen gezorgd. Daar blijven we aan werken. In 2012 is daarom een
pakket extra maatregelen genomen om vermijdbare verstoringen te
voorkomen en de impact daarvan te verkleinen.
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ProRail bouwde in 2012 verder aan het spoor, met zichtbare resultaten. Er
kwamen maar liefst 10 nieuwe stations bij, waarvan er 7 in december in
gebruik werden genomen. De havens van Rotterdam en Amsterdam kregen
nieuw spoor. De opening van de Hanzelijn door koningin Beatrix was een
hoogtepunt in de spoorgeschiedenis. De stations van Rotterdam, Amsterdam,
Den Haag, Utrecht, Breda en Arnhem worden omgebouwd tot
vervoersknooppunten van de toekomst, berekend op de groeiende
reizigersstromen.
ProRail wil een duurzame onderneming zijn. Inmiddels hebben we al ons
elektriciteitsverbruik verduurzaamd. De C0
-prestatieladder die we hebben
2
ontwikkeld voor onszelf en onze aannemers, blijkt een succes: onderzoek laat
zien dat cle ladder daadwerkelijk leidt tot een lager energieverbruik, en dus
tot minder kosten. In 2015 willen we ons energieverbruik met 20%
terugbrengen ten opzichte van 2005.
Het spoor groeit, en daarmee ook het belang van samenwerking met onze
stakeholders in de keten op het spoor: onze klanten, de reizigers- en
goederenvervoerders, onze opdrachtgevers, het ministerie van Infrastructuur
en Milieu en regionale overheden, en met belangrijke partners als Keyrail,
architecten, bouwbedrijven, de havenbedrijven, Rijkswaterstaat en
ingenieursbu reaus.
We leveren onze prestaties ook dankzij de inzet van onze ervaren
medewerkers. Om onze doelstellingen te kunnen halen, is hun bijdrage
onmisbaar. Daarom hebben we in 2012 weer geïnvesteerd In hun
vakmanschap. Als goed werkgever hebben we oog voor de talenten en
vaardigheden van onze medewerkers.
Werken aan het spoor is hard werken én samen optrekken. Dat is de enige
weg naar een veilig, betrouwbaar, punctueel en duurzaam spoor in
Nederland.

Utrecht, 14 maart 2013
Namens de directie van ProRait B.V.
Marion Gout-van Sinderen
President-Directeur
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Veilig reizen, leven en werken
Een veilige reis moet vanzelfsprekend zijn voor treinreizigers. Spoorwerkers
moeten op een veilige plek hun werk kunnen doen, en ook wonen aan het
spoor moet veilig zijn. Elk ongeval is er één te veel, elke verstoring ook, want
ze maken het spoor minder veilig. Daarom werkt ProRail continu aan het
verder terugdringen van veiligheidsrisico’s. Onze ambitie is nul vermijdbare
ongevallen en nul vermijdbare verstoringen op en rond het spoor door het
terugdringen van roociseinpassages, het beperken van het aantal riskante en
onbeveiligde overwegen en de voorwaarden scheppen voor veilig werken. We
hebben ons ten doel gesteld het aantal ongevallen op en rondom het spoor in
4 jaar tijd te halveren ten opzichte van 2011.
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Veilig reizen
Het spoor kan veiliger zijn, voor de reizigers en voor de medewerkers op de
trein. Dit einddoel
ontsporingen

—

—

een spoor zonder vermijdbare ongevallen, botsingen of

hebben we in 2012 nog niet bereikt. Er was één
1 ontsporing

(2011; 3) en er vond één botsing (2011: 3) tussen treinen plaats. Hierbij viel
een dodelijk slachtoffer. We hebben maatregelen genomen en in gang gezet
om cie kans op herhaling zo klein mogelijk te maken.

Werken aan veiligheid
Statistisch gezien is in Nederland het reizen per trein met afstand het meest
veilige vervoermiddel, met 0,2 dodelijke slachtoffers per miljard
reizigerskilometers (vliegtuig 0,4, auto 8, fiets 63, lopen 75). Alleen al het
wegverkeer kende in 2012 meer dan 20.000 verkeersgewonden. Toch geldt
ook voor het spoor: elk ongeval is er één te veel. We willen immers dat
iedereen veilig thuiskomt en dat treinreizigers een veilige treinreis als
vanzelfsprekend ervaren.
Daarom wil ProRail met het Meerjarenplan Veiligheid het aantal
spoorongevallen terugbrengen. Daarom moet onder andere het aantal
treinen dat door een rood sein rijdt In 2015 zijn teruggebracht tot minder dan
100.
Botsingen
In Amsterdam vond in april een zeer ernstige treinbotsing plaats, met een
dodelijk slachtoffer tot gevolg. Daarnaast waren er 190 gewonden van wie 24
ernstig. Naast dit ongeval waren er 5 botsingen op centraal bediend gebied en
12 botsingen op niet-centraal bediend gebied
. Hierbij vielen geen doden of
2
gewonden en was de schade kleiner dan EUR 150.000.
[KPI-graphic significante botsingen]
Een zwarte dag voor het spoor
Op 21 april 2012 botste een intercity bij de Singelgrachtbrug ter hoogte van
het Amsterdamse Westerpark, frontaal op een sprinter die op hetzelfde spoor
uit de tegengestelde richting kwam aanrijden. Er viel één dodelijk slachtoffer
te betreuren en 190 gewonden, waarvan 24 ernstig, onder wie de machinist
van de sprinter.

1

Volgens de Europese definille. Er is Sprake van een ontsporing als de schade meer is dan
EUR 150.000 en/of er doden of zwaargewonden vallen,
2
Spoorgebleden waarvan de treinpaden lokaal bepaald worden, zoals rangeerterreinen.
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Het ongeluk is door de Onderzoeksraad Voor Veiligheid en de Inspectie
Leefomgeving en Transport onderzocht. ProRail en NS hebben zelf ook
onderzoek gedaan. Uit deze onderzoeken blijkt dat het ongeval veroorzaakt
[i door een keten van gebeurtenissen.

Maatregelenpakket
Direct na het ongeval van 21 april hebben NS en ProRail extra maatregelen
genomen om kans op herhaling van een dergelijk ongeval bij werkzaamheden
te voorkomen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste maatregelen.
Planning
Bij werkzaamheden wordt in de dienstregeling meer tijd gereserveerd voor
het laten kruisen en passeren van treinen. Daardoor is de kans kleiner dat
een machinist ongepland voor een rood sein komt.
Stops die nodig zijn bij werkzaamheden worden alleen gerealiseerd op
plekken die voor de machinist logisch zijn, bijvoorbeeld stations en
wachtsporen.
Voor planners Is een extra training ingelast.
Het computersysteem Donna [link], dat in 2012 voor een groter deel van de
planning in gebruik is genomen, herkent mogelijk gevaarlijke situaties in de
planning.

—

—

—

—

Waarschuwîngssystemen
De ambitie is ervoor te zorgen dat machinisten minder rode seinen
tegenkomen en in samenwerking met NS wordt een extra
waarschuwingssysteem ingevoerd, voor machinisten als ze (te snel) op een
rood sein afrijden. Dit systeem beproeven we in 2013.
ProRail test in 2013 een nieuw alarmeringssysteem voor treindienstielders,
zodat zij machinisten kunnen waarschuwen als een trein door een rood sein
rijdt en er botsgevaar dreigt.

—

—

Veilfgheidsvangnet

—

—

De verbeterde versie van automatische treinbeveiliging (ATB-Vv) verkleint
de kans dat als een trein een roodsein passeert vervolgens het gevaarpunt
wordt bereikt, waardoor een botsing kan ontstaan. Daarom gaan we extra
investeren in de ATB-Vv, zodat treinen ook bij lagere snelheden (<40 km)
worden stilgezet wanneer ze een rood sein passeren. Hiervoor heeft het
ministerie van Infrastructuur en Milieu geld beschikbaar gesteld.
Vanaf 2016 gaan we als spoorsector het nieuwe Europese.
beveiligingssysteem ERTMS stapsgewijs invoeren (besluit kabinet-Rutte 2).

P[
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Rijden door rood sein
(KPI-graphic roodseinpassages]
Het negeren van een roodseinpassage behoort tot de toprisicos van het spoor.
Het uitrusten van seinen met een verbeterde versie van automatische
treinbeveiliging (ATB-Vv) is een belangrijk instrument om gevolgen na een
roodseinpassage te beperken. Begin 2012 besloten we het aanbrengen van ATB
Vv bij seinen te versnellen. In 2012 hebben we het aantal uitgebreid van 1.270 tot
bijna 1.700 seinen. De komende jaren komen daar nog eens 500 tot 800 seinen
bij. Een verdubbeling in 2 jaar tijd. Wij bereiden verder een voorstel voor om ook
dit aantal nog stevig uit te breiden.
Ontsporingen
Er is in 2012 één reizigerstrein ontspoord
. Dit betrof een ontsporing van een
3
trein op emplacement Groningen. in totaal waren er 3 ontsporingen in
centraal bediend gebied en 10 ontsporingen in niet-centraal bediend gebied
.
4
[KPL-graphic ontsporingen]
Treinen kunnen ontsporen door gebreken aan het spoor of aan de trein.
Daarom hebben we in 2012 verdere maatregelen genomen: bijvoorbeeld
beter onderhoud van de lasnaden van sporen, en maatregelen om te
voorkomen dat treinassen worden overbelast.
Veiligheidscommunicatie
De Europese regelgeving verplicht ons vanaf 1 januari 2013 een aantal
wijzigingen toe te passen in de veiligheidscommunicatie tussen de
treindienstleider en de machinist. ProRail heeft dit wijzigingsmoment mede
aangegrepen om de veiligheidscommunicatie op een hoger niveau te
brengen. In 2012 is door ProRail een veiligheidscommunicatiecampagne
opgezet waarbij de branche is meegenomen.

Meer maatregelen voor grotere veiligheid
Naast het maatregelenpakket [link] nemen we extra maatregelen om het
spoor veiliger te maken.
Speciale beveiligingsmaatregelen om botsingen op grote en risicovolle
(kop)stations te voorkomen. In 2012 voerden we ATB-Vv in bij 40 kopsporen
op 20 stations. In 2013 worden de resterende 15-20 kopsporen op 8
stations omgebouwd. Daarnaast worden de stootjukken in een opvallende
kleur geschilderd.

—

Volgens de Europese definitie. Er is sprake van een ontsporing als de schade meer is dan
EUR 150.000 en/of er doden of zwaargewonden vallen.
Spoorgebieden waa,-van de treinpaclen lokaal bepaald worden, zoals rangeerterreinen.
.1

I(1 idic1iIL&

RNiY0UN’
:: .cCO/ØTANTS
UP

ProRail Jaarverslag 2012

—

—

—

10

Verdere ontwikkeling van de calamiteitenorganisatie In tunnels
(procedures, opleiding), verbetering van voorzieningen in tunnels.
Betere risicobeheersing van obstakels op perrons en bij werkzaamheden op
perrons.
Aanpassing van de perronhoogte in verschillende stations voor een
makkelijkere en veiligere instap.
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Veilig leven
Het spoor houdt Nederland bereikbaar en draagt bij aan de economische
ontwikkeling van de regio. Maar hoe meer treinen er rijden, hoe groter ook de
impact op de omgeving: een trein die op volle snelheid rijdt, kan een risico
zijn. We willen de samenleving bewuster maken van de risico’s rond het
spoor. Onze doelstelling tot en met 2015 is een halvering van het aantal
vermijdbare ongevallen op overwegen en langs het spoor ten opzichte van
2011.

Veiligheid op overwegen
Op overwegen doen zich nog steeds te veel aanrijdingen en bijna-aanrijdingen
voor. Het worden er minder, maar elk incident is er één te veel. In 2012 waren
er 38 aanrijdingen (2011: 42), 14 doden en 4 zwaargewonden op overwegen.
Helaas is het ook eenmaal voorgekomen dat iemand die te hulp schoot
daarbij is omgekomen.
Ook hebben we in 2012 actief campagne gevoerd in het land.
Zo hebben we in radiospotjes geattendeerd op de gevaren van overwegen.
Vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland hebben scootmobieltrainingen
gegeven aan ouderen, met daarin een ‘overweg-module’ door ProRail
medewerkers.
Voor basisscholieren hebben we de ‘Leuker Wachten’-prijsvraag
georganiseerd. Gastdocenten van ProRail hebben het hele jaar door
voorlichting gegeven op basisscholen. Middelbare scholieren hebben we in
oktober en november benaderd met een campagne waarin de rapper Mr.
Polska figureerde, die een speciale rap over dit onderwerp uitbracht.
In het kader van het Programma Verbetering Veiligheid Overwegen (PWO
Nieuw) is In 2012 overleg gevoerd niet de verantwoordelijken van alle
particuliere overwegen om te komen tot uniformering van de (technische)
Inrichting van deze overwegen. Op ongeveer 100 stationsoverpaden zijn
hangwerken aangebracht die moeten voorkomen dat reizigers onder de
bomen door kruipen. Er is in 2012 een aantal pilots uitgevoerd waarbij de
dichtligtijd van overwegen is verkort. De leerervaringen Uit deze pilots worden
vanaf 2013 breed ingezet.
(KPI-graphic overwegongevallen]
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Opheffen overweg Bllthoven
Vlak bij station Bilthoven ligt een overweg, waar veel incidenten plaatsvinden.
Dat is binnenkort verleden tijd, de overweg wordt vervangen door 2
onderdoorgangen: één voor het snelverkeer en één voor fietsers en
voetgangers. De nieuwe onderdoorgangen zijn onderdeel van de
reconstructie van het stationsgebied in Bilthoven. Het werk is gestart in de
zomer van 2012 en zal eind 2013 zijn afgerond.
Spoorlopers
Ook langs het spoor kan en moet de veiligheid worden verbeterd. Wandelaars
langs het spoor, spelende kinderen of mensen die een sluiproute nemen: nog
steeds blijkt dat zij zich niet bewust zijn van de gevaren.
Om het gevaar van spoorlopen onder de aandacht te brengen hebben we
voor de start van het campingseizoen 2012 weer campagne gevoerd, samen
met gemeenten, VVV’s en de ANWB.
[afbeelding poster: De gevaarlijkste wandeling van Nederland)
Meer veiligheid door preventie
Ook direct langs het spoor is ProRail actief om ongevallen te voorkomen door
inzet van technische hulpmiddelen en buitengewone opsporingsambtenaren:
Camera’s worden ingezet voor vandalismepreventie (met name bij
overwegen).
Middengeleiders op de rijbaan voor de overweg voorkomen dat mensen
slalommen en vervolgens onder of tussen de spoorbomen door gaan.
Hekken bemoeilijken de toegang tot het spoor.
Buitengewoon opsporingsarnbtenaren en politie surveilleren langs het
spoor en beboeten spoorlopers.

—

—

—

—

Zeifdodingen
Zeifdodingen zijn een maatschappelijk probleem en veroorzaken veel leed,
niet alleen voor de nabestaanden, maar ook voor de machinisten,
conducteurs en hulpverleners, zoals ongevallenbestrijders en buitengewoon
opsporingsambtenaren. Bovendien leiden ze tot ernstige verstoringen van het
treinverkeer. Daarom proberen we zeifdodingen op het spoor zo veel mogelijk
te voorkomen, samen met maatschappelijke instanties als GGZ Nederland,
Korps Landelijke Politiediensten, de wetenschap en ll3Online.
[KPI-graphlc zeifdodingen]
In 2012 vonden 203 pogingen tot zelfdoding op het spoor plaats (2011: 215)
met fatale afloop. Helaas is het ook voorgekomen dat iemand die te hulp
schoot daarbij is omgekomen. Gelukkig worden mensen in toenemende mate
door politie, treinpersoneel of omstanders weerhouden van hun daad.
.4
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Veilig werken
Ook in 2012 is de aandacht voor de arbeidsveiligheid bij ProRail groot
geweest. Wij verwachten dat het aantal veiligheidsincidenten onder
medewerkers van ProRail en bij onze opdrachtnemers de komende jaren
geleidelijk verder zal afnemen.

2012, Normenkader Veilig Werken voorbereid
‘Veilig Werken’
In 2012 hebben we onze veiligheidsvoorschriften en -regels aangescherpt,
met veel aandacht voor de gevaren waar baanwerkers aan blootstaan, zoals
aangereden worden door een passerende trein of geëlektrocuteerd worden.
In 2012 is ook het normenkader veilig werken vernieuwd. Onder andere is
hierin geregeld dat vanaf 2013 geen eilandbuitendienststellingen meer
worden toegestaan.
Veiligheidsiadder
Veiligheid speelt ook een steeds grotere rol bij het gunnen van spoorwerk.
Een hoger veiligheidsbewustzijn van de spooraannemers en leveranciers
betekent een hogere score op de veiligheidsladder. ProRail beloont deze score
door deze positief mee te wegen bij aanbestedingen. Kortom: hoe veiliger er
gewerkt wordt, hoe groter de kans op het verwerven van een opdracht. De
veiligheidsladder is in opzet vergelijkbaar met de door ProRail ontwikkelde
-prestatieladder. Dit instrument is inmiddels breed geaccepteerd in de
2
C0
bouwsector.
Veillgheidspaspoort
In 2012 is gestart met de invoering van life saving rules en een
velllgheidspaspoort voor baanwerkers naar het voorbeeld van de
petrochemische industrie. Hierin wordt geregistreerd welke certificaten de
persoon heeft die op of rond het spoor werkt en welke instructies hij heeft
gehad. Het paspoort werkt daarnaast als een puntenrijbewijs. Als iemand die
op of rond het spoor werkt een regel overtreedt, dan registreren we dat in
het paspoort. De invoering van het velligheidspaspoort wordt In 2013
afgerond.
Veiligheidsincidenten medewerkers
[KPI-graphic veiligheidsincidenten medewerkers]
We doen er alles aan om de mensen die in opdracht van ProRail aan het spoor
werken een veilige werkomgeving te bieden. Er vond in 2012 helaas één
aanrijding plaats
.
5

Volgens de Europese definitie.
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Samenwerking
Als één van de grootste bouwopdrachtgevers van Nederland willen we de
veiligheidscultuur in de bouwsector versterken. Samen met Rijkswaterstaat
hebben we daarom het voornemen om in 2013 een ‘Code of Governance
bouwveiligheid’ te ondertekenen. We zijn ervan overtuigd dat we, door goed
en open samen te werken met onze opdrachtnemers, het aantal
veiligheidsincidenten onder spoorwerkers kunnen terugdringen.

14

15

ProRail Jaarverslag 2012

[H2]

Treinen op tijd
Goederenvervoerders, personenvervoerders en reizigers verwachten dat
treinen op tijd rijden. Daarom monitoren we voortdurend de punctualiteit van
het treinverkeer en waar nodig verbeteren we die. We stellen ons tot doel om
eind 2015 een punctueler spoor te hebben met minder uitval. Dit willen we
realiseren door onder meer het verkorten van de hersteltijd, sneller herstel
van het treinverkeer na een verstoring en het voorkomen van uitloop van
werkzaamheden.

[KPI interactieve graphic per maand en per vervoerderi
Punctualiteit in het reizigersvervoer
Met punctualiteit meten we hoeveel reizigerstreinen op de afgesproken tijd
aankomen op stations. Bij de berekening gaan we uit van een toegestane
afwijking van 3 minuten. In 2011 hebben we een historisch hoge punctualiteit
op het hoofdrailnet weten te realiseren (89,6%). In 2012 heb een punctualitelt
van 88,5% gerealiseerd. Deze punctualiteit is lager dan in 2011, maar boven
de met het ministerie van Infrastructuur en Milieu afgesproken norm van
87%. De uitval van treinen reizigersverkeer bedroeg in 2012 2,0%. Dit komt
overeen met de met het ministerie afgesproken norm.
Welke oorzaken leiden tot verlies aan punctualiteit?
In de ideale situatie is de punctualiteit 100%. Onder andere verstoringen
zorgen ervoor dat dit percentage niet kan worden gehaald. 1-loe beter we
verstoringen weten te voorkomen, hoe punctueler het treinverkeer wordt.
Ook de snelheid waarmee we verstoringen oplossen is van invloed op de
punctualiteit, evenals de kwaliteit van de geplande dienstregeling.
De volgende categorieën van oorzaken hebben onder andere vertragingen
veroorzaakt (willekeurige volgorde):
Niet beschikbare infrastructuur veroorzaakt door derden (o.a. suïcides,
vandalisme).
Storingen aan de infrastructuur veroorzaakt door weersomstandigheden
(o.a. sneeuw, bladeren, bliksem, storm).
Storingen aan wissels en bovenleidingen.
Storingen aan materieel.
Het uitlopen van het vertrek- en halteerproces.
—

—

—

—

—

Belangrijke verstoringen in 2012 waren:
Sneeuw en vorst [link H3 Verstoringen opgelost] zorgden in februari voor
verstoring van de treindienst.

—

1
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—

—

—

Op 22 maart 2012 een storing in het ICT-systeem op Amsterdam CS
De Oosterdoksluisbrug in Amsterdam was geblokkeerd door een storing.
Daardoor was het opstelterrein Watergraafsmeer in juni enkele weken niet
volledig bereikbaar.
In de herfst van 2012 waren het vooral de gladde sporen die tot
verminderde punctualiteit leidden. Doordat machinisten langzamer gingen
rijden, verdween de buffer uit de dienstregeling. Daardoor hadden kleinere
incidenten (technische storingen, uitgelopen werkzaamheden) meer impact
op de punctuatiteit.

De bovenstaande oorzaken van dispunctualiteit hebben betrekking op
incidenten. Het effect op het uiteindelijke landelijke punctualiteitscijfer is
beperkt.

Maatregelen voor meer punctuallteit in het reizigersvervoer
We hebben de volgende acties afgesproken om de punctualiteit te verhogen
in de dienstregeling 2013:
De dienstregelingen worden continu verbeterd door het aanpassen van
plannormen, om zo meer ruimte in de planning en uitvoering van de
treindienst te creëren. Hierdoor neemt het risico op vertragingen af. Ook
worden deze plannormen, mede door het gebruik van het plansysteem
Donna, strakker gehanteerd.
Het beter ‘op plan’ rijden.
Storingen op cruciale knooppunten van het spoor te verminderen
Andere aanpassingen in het plan, bijvoorbeeld het wijzigen in spoorgebruik
en het wisselen van treinseries. Ook wordt in het plan rekening gehouden
met ervaringen van werkelijke rijtijden.
Meer focus in de be- en bijsturing door sturing op de ‘poorten naar de
Randstad’ om de Randstad te ontlasten. In de spits sturen we op het
vervoeren van zo veel mogelijk reizigers. De focus is daarbij op de doorstroom
van de treinen. Buiten de spits wordt meer gestuurd op punctualiteit. Een
vertraagde trein wordt dan bijvoorbeeld opgeheven om vertraging van andere
treinen te voorkômen.
—

—

—

—

Punctualiteit in het goederenvervoer
Voor het goederenvervoer vergelijken we de werkelijke aankomsttijden met
de planning, daarbij houden we rekening niet de eventuele vertrekvertraging.
Bij de berekening gaan we uit van een toegestane afwijking van 3 minuten. De
gemiddelde aankomstpunctualiteit in het goederenvervoer is in 2012 81,4%.
We hebben onder meer last gehad van extreme winter in het buitenland, met
name de Alpen. Hierdoor moesten veel treinen parkeren in Nederland en
Duitsland, waardoor minder spoor beschikbaar was.

j

Maatregelen voor meer punctualitelt in het goederenvervoer
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De maatregelen [link) die we nemen om verstoringen binnen het
goederenvervoer te voorkomen en problemen sneller te verhelpen, helpen
ook om de treinen punctueler te laten rijden. Daarnaast hebben we in 2012
nog de volgende maatregelen genomen:
De focus ligt op doorstroming, ofwel een goederentrein zo min mogelijk
laten stoppen.
In 2012 hebben we een nieuw ICT-systeem ingevoerd op basis waarvan we
beter betrouwbare informatie realiseren.

—

—

Versperririgsmaatregelen
Als de treinenloop ergens wordt verstoord, bestaat het risico dat ook het
treinverkeer elders hinder ondervindt, wordt verstoord of vertraging oploopt.
Dat voorkomen we met zogeheten vers perringsmaatregelen (dit is een
afhande(ingsofspraak waarin de wijze van afhandeling van treinen in gevat
van versperring van een bepaald baanvak is vastgelegd). Die
versperringsmaatregelen zijn opgesteld in overleg met de vervoerders.
Mede naar aanleiding van de winterproblemen in februari 2012 hebben we
besloten om de versperringsmaatregelen eens goed onder de loep te nemen:
optimaliseer de procedures rond een verstoring zodanig dat we maximaal
gebruik kunnen blijven maken van de Infrastructuur, en zorg dat de
punctualiteit van de treinen en de capaciteit van het spoorwegnet maximaal
blijft.
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[H 3]

Verstoringen opgelost
Hevige sneeuwval, herfstbladeren, hitte en berrnbranden. Maar ook:
vandalisme, softwareproblemen, technische storingen en koperdiefstal. Het
deed zich allemaal voor in 2012. Soms raakte de treinenloop verstoord, steeds
vaker wisten we dat te voorkomen. In 2012 namen we meer maatregelen om
verstoringen sneller op te lossen én te voorkomen. Ons doel is een robuuster
en punctueler spoor, met nul vermijdbare verstoningen door meer en beter
preventief onderhoud te laten plegen aan het spoor en scherpe analyses te
maken van terugkerende storingen.

Ons doel
Onze doelstelling voor de lange termijn is: minder gevoelig voor de
verschillende weersomstandigheden zijn om daarmee de trein volgens de
dienstregeling te kunnen laten rijden. Daarnaast willen we ook de impact van
andere verstoringen verkleinen.
[overzicht per soort verstoringen, vergelijking met 20111
Een deel van de verstoringen komt door falende techniek (sein- en
wisselstoringen, defecte treinen, softwareproblemen, stroomstoningen).
Andere verstoringen zijn het gevolg van slecht weer. Verstoningen door slecht
weer (bijvoorbeeld door heftige sneeuwval) kunnen wel in korte tijd veel
overlast en ergernis veroorzaken. Verstoringen door processen komen voort
uit verkeerde werkuitvoering van medewerkers. Verstoringen ‘derden’
worden veroorzaakt door externe factoren, zoals spoorlopers, suïcides
enzovoort.
Wat als er een grote verstoring optreedt?
Dan gaan we bijsturen, met als eerste doel de treindienst zo gecontroleerd
mogelijk weer op te starten. We kiezen bewust voor een gefaseerde en
beheerste opstart van de treindienst om olievlekwerking te voorkomen. Dat
betekent dat we bij een incident minder treinpaden kunnen leveren en na het
incident juist sneller meer treinpaden kunnen leveren. Met deze strategie
wordt het uiteindelijke doel, het herstellen van de dienstregeling, dus toch
eerder bereikt.
Landelijke uitwijkpost
De treinenloop wordt bestuurd en bijgestuurd vanuit de 13
verkeersleidingsposten. Dat is een cruciale functie. Wanneer in een geval van
een calamiteit een Verkeersleidingspost moet worden ontruimd, wordt het
treinverkeer in het bedieningsgebied van de Verkeersleidingspost stilgelegd.
îer
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De veiligheid op het spoor kan dan immers niet meer gegarandeerd worden.
Wanneer wordt Ingeschat dat de calamiteit te lang duurt, zoals bijvoorbeeld
bij een brand, wordt besloten de uitwijkiocatie in Utrecht te activeren. De
treindienstleiders reizen dan zo snel mogelijk naar de uitwijklocatie.
Om het treinverkeer te mogen leiden is locatiespecifieke kennis nodig.
Treindienstleiders uit andere gebieden kunnen dus niet worden ingezet. Ook
moeten de computersystemen worden omgezet. Het opstarten van het
treinverkeer in het betreffende bedieningsgebied kan hierna beginnen. Als bij
de calamiteit ook de beveiligingsinstallaties worden getroffen, is uitwijk niet
mogelijk. Met specifieke maatregelen kan dan een beperkte treindienst
worden gerealiseerd.
Het Is belangrijk om de het uitwijken van de verkeersleiding te oefenen. In
2012 is geoefend door de verkeersleidingsposten Arnhem, Rotterdam en
Roosendaal. De geleerde lessen zijn in de processen en procedures verwerkt.
Voorkomen is beter dan genezen
Verstoringen willen we voorkomen. Daarom is bewaking van de kwaliteit van
het spoor noodzakelijk. Dankzij de automatisering van steeds meer controles
en metingen hebben we 24 uur per dag de beschikking over gedetailleerde
gegevens.
Zo maakt een onlangs ingevoerd wisselinspectievoertuig de visuele inspectie
van wissels nagenoeg overbodig. Monitoringsysternen controleren op afstand
de juiste werking van de wissels, en meetsystemen op de treinen zelf meten
de ligging van de rails tot op de millimeter. Minder handmatig meten
betekent bovendien dat er minder mensen het spoor op hoeven. Dit leidt tot
meer beschikbaarheid en veiligheid en minder verstoringen en ongevallen.
We zorgen ervoor dat de hele spoorsector over deze monitoringsgegevens
kan beschikken, zodat we gezamenlijk verder kunnen werken aan een veilig
en betrouwbaar spoor.
Monitoring alleen is niet voldoende. We realiseren ons dat wissels nog steeds
tot de kwetsbaarste onderdelen van de spoorinfrastructuur behoren. Daarom
hebben we een programma opgezet waarin we werken aan de verbetering
van wissels. Door toepassing van innovaties en nauwe samenwerking met
diverse experts als aannemers, leveranciers en ingenieursbureaus krijgen we
veel kennis. In 2013 zullen we deze kennis actief toepassen in de manier
waarop we de wissels kopen en onderhouden.
Prestatiegericht onderhoud
Onderhoud aan het spoor betekent dat we regelmatig werkzaamheden aan
het spoor moeten uitvoeren. Op deze momenten van onderhoud is het spoor
niet beschikbaar voor treinverkeer. Ook tijdens storingen is het spoor niet
beschikbaar. Onderhoud wordt gepland, maar storingen niet. Daardoor is de
last voor het treinverkeer bij storingen nog groter. Eén van de redenen dat
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ProRail in 2008 is gestart niet prestatiegericht onderhoud (PGO) is het
vergroten van de prestatie ‘beschikbaarheid voor treinverkeer’, zowel door
minder onderhoudstijd als door minder storingen.
Onderhoudsaannemers worden beoordeeld en beloond aan de hand van hun
prestaties. Dat wil zeggen op hun functiehersteltijden en kwaliteit, tarieven,
oriderhoudstijd en planning. Hierover spreken we gezamenlijk spelregels af.
Het is topsport en vraagt veel, zowel van onszelf als van de aannemers.
5 samenwerkingsprincipes
Om de prestatie gerichte onderhoudscontracten (PGO) verder te verbeteren,
hebben we in 2012 samen met onze onderhoudsaannemers 5
samenwerkingsprincipes geformuleerd:
1. Wat je belooft maak je waar.
2. Basisinformatie is algemeen toegankelijk, concurrentie vindt plaats op
kennis en expertise.
3. Afwijkingsvrij en veilig werken is de norm.
4. Als je beter presteert, is de beloning hoger en als je ondermaats presteert is
de beloning lager.
5. Onderhoudswerk is topsport, vaste bezetting met vakkennis is de sleutel tot
succes.

Sturen op prestaties...
Door de komst van de prestatiecontracten is een overstap gemaakt van
sturing op activiteiten naar sturing op resultaat. Bijvoorbeeld: in plaats van
onderhoucisbeurten voor wissels voor te schrijven, stellen we veiligheids- en
duurzaamheidsnormen waaraan de wissels moeten voldoen. De aannemer
mag zelf invulling geven aan het benodigde onderhoud.
geeft meer grip op kwaliteit en prijs
In de contracten definiëren we kwaliteit op 4 manieren:
1 Het maximaal toegestane aantal storingen.
2 De maximaal toegestane functiehersteltijclen van storingen.
3 Eisen over veiligheid.
4 Eisen over duurzaamheid.
Voor een vaste prijs per maand zorgt de aannemer ervoor dat aan alle eisen
wordt voldaan. Het is niet meer nodig om, zoals in de oude contracten, extra
onderhoudsbeurten te betalen om de gewenste kwaliteit te halen. In de PGO
contracten zit een bonus-malussysteem dat de aannemer prikkelt om
preventief te werken. Bijvoorbeeld door op slimme manier onderhoud uit te
voeren, kan de aannemer veel storingen voorkomen. Dit wordt nu via de
contracten door ProRail beloond.
Positieve resultaten
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We hebben sinds het eerste PGO-contract in 2008 veel ervaring opgedaan in
de praktijk. De effecten zijn duidelijk merkbaar. De functiehersteltijden van
storingen zijn gemiddeld met 18% afgenomen. In aantallen zijn de storingen
gemiddeld met 15% afgenomen. De tijd die de aannemers in PG0-contracten
nodig hebben voor het uitvoeren van onderhoud de tijd die daardoor niet
gebruikt kan worden voor treinverkeer is ongeveer gehalveerd. Hetzelfde
geldt voor kosten: de kosten van de huidige 7 PGO-contracten liggen 40 tot
60% lager dan voorheen.
—

—

PGOin2Ol2
In juni 2012 is het zevende PGO-contract, P60 Betuwe, van start gegaan.
In 2012 hebben we de aanbesteding voor het PG0-gebied Eemland
afgebroken, omdat door aannemers onrealistische prestaties werden
aangeboden. Na samen met de aannemers een aantal verbeteringen te
hebben doorgevoerd is opnieuw aanbesteed. Eén aannemer kwam hierbij
vervolgens als beste aanbieder uit de bus en heeft het contract op 15
november voorlopig gegund gekregen. Een andere aannemer heeft naar
aanleiding daarvan een kort geding aangespannen.
ProRail heeft in overleg met cle onderhoudsaannemers besloten de PGO
contracten te laten auditeren. Tot de uitkomst van deze audit in het tweede
kwartaal van 2013 worden geen nieuwe onderhoudscontracten aanbesteed,
waardoor we vertraging oplopen bij de uitrol van deze contracten. We
hebben daarom de ambitie op het voorkomen van verstoringen naar beneden
moeten bijstellen. We hopen dat de uitkomsten van deze audit leiden tot een
betere samenwerking met aannemers, onder meer voor de verdere overgang
van OPC (Output Proces Contracten) naar P60.
De winter van 2011 op 2012
Begin 2012 kreeg Nederland te maken met de derde winter op rij met één of
meer periodes van sneeuw en vorst. In februari zorgden de sneeuwval en de
vorst voor treinuitval, waardoor we wederom veel reizigers hebben moeten
teleurstellen. Dat het treinverkeer op 3 februari (zie kader) ernstig ontregeld
raakte, is voor ons aanleiding geweest om de situatie diepgaand te
analyseren.

Sneeuw en vorst legden Nederland plat
Volgens de weersvoorspellingen konden we op 3 februari 2012 sneeuw
verwachten, maar niet zo veel dat het nodig was om de dienstregeling bij
voorbaat aan te passen. Dat hebben we, in overleg met NS, ook niet gedaan.
Op 3 februari kreeg Nederland onverwacht te maken met een overtrekkend
front dat voor ruim 10 centimeter sneeuw zorgde.

Hoe het treinverkeer ontregeld raakte op vrijdag 3 februari
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Om 12 uur die dag hebben we de dienstregeling aangepast. Toch traden
daarna in korte tijd nog ernstige en langdurende verstoringen op, die zich
over de hele Randstad verspreidden. Telkens opnieuw en op wisselende
plaatsen raakte het spoor gestremd. Dat kwam door een combinatie van
oorzaken, waaronder 20 cruciale wisselstoringen, een kapotte bovenleiding
en 6 defecte treinen. Onze bijsturingsmaatregelen werkten niet meer. Nadat
liet sneeuwfront was overgetrokken, duurde het nog uren voordat het
treinverkeer weer op gang kwam. Alle reizigers zijn diezelfde dag nog
thuisgekomen.
Op zaterdag 4 februari gaat het weer mis
De weersvooruitzichten voor 4 februari leken goed. Bovendien waren de
problemen aan het spoor hersteld en alle treinen waren ‘s nachts weer op
hun plaats gebracht. Daarom zijn we die dag met de normale dienstregeling
van start gegaan. Door nieuwe storingen veroorzaakt door de zeer strenge
vorst in die nacht kwam het treinverkeer echter maar moeilijk op gang, met
alle gevolgen van dien. Uiteindelijk was er die dag minder treinverkeer
mogelijk dan de dag ervoor.
5 tot en met 14 februari: aangepaste dienstregeling
Omdat de strenge vorst aanhield en met de lessen van 3 en 4 februari in het
achterhoofd, hebben we de dienstregeling vanaf 5 februari aangepast.
Waarbij er vooral op 7 februari, waarschijnlijk door de strenge vorst,
problemen voorkwamen. Op 15 februari konden we de treinen weer volgens
de normale dienstregeling laten rijden.

Diepgaande systeemanalyse van de winter
Samen met NS hebben we een nauwgezet feitenverloop gemaakt van de
gebeurtenissen op 3 en 4 februari: van kwartier tot kwartier. Deze
systeemanalyse hebben we uitvoerig besproken met tal van specialisten. Zo
zijn we tot een diepgaande, integrale analyse gekomen van wat er goed ging
en wat niet: een voorwaarde om tot oplossingen te komen.
Het Nederlandse spoor is ondanks tal van maatregelen de afgelopen jaren
niet altijd bestand gebleken tegen bijzondere weersomstandigheden. Door
het flink gegroeide treinverkeer is het Nederlandse spoor één van de drukst
bereden spoorrietwerken in de wereld, met een complexe dienstregeling.
Daardoor is het treinverkeer steeds kwetsbaarder geworden. De seizoenen
kunnen net als op de weg (files) of in de lucht (uitval vluchten) roet in het
eten gooien voor de reiziger.
—

—

ProRail en NS zijn daarom een winterprogramma gestart en nemen daarin tal
van verbetermaatregelen om de kans op het vastlopen van het treinverkeer
bij slechte weersomstandigheden en daarmee overlast voor de reizigers
structureel te verminderen. Dit is echter een langdurig traject dat grote
investeringen vraagt. In de tussentijd zullen NS en ProRail, net als in andere
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landen, vaker de dienstregeling aanpassen bij verwacht slecht weer. We
begrijpen enerzijds dat dit vervelend is voor reizigers, maar anderzijds moeten
we grootschalige verstoringen, waar duizenden reizigers tegelijk hinder van
ondervinden, zien te voorkomen. Daarbij is betrouwbare informatie voor de
reiziger belangrijk, zodat ze weten waar ze aan toe zijn.
De wintermaatregelen voor de winter 2012-2013 zijn in de periode
september-november geïmplementeerd en geoefend.
Sneeuw In december
Op 3 december trad de winter weer in: dat was een eerste testcase voor ons
winterweerprograrnma. Samen met NS pasten we eerst regionaal en
vervolgens landelijk de dienstregeling aan. Ook werden sneeuwploegen op
volle sterkte gebracht, werd de bezetting bij de verkeersleiding opgevoerd en
stonden er wegsieeplocomotieven klaar om in actie te komen. Kortom: de
spoorsector was in de hoogste staat van paraatheid.
Wat betekende dit voor reizigers en vervoerders? Tijdens en na de
sneeuwbuien waren er meer vertragingen dan op een normale dag. De
aanpak heeft er echter voor gezorgd dat de treindienst niet, zoals in februari,
verstoord werd.
We hebben onze aanpak in december weer uitvoerig geëvalueerd. Op basis
van de uitkomsten van deze evaluatie blijven we werken aan een pakket van
wintermaatregelen.
De belangrijkste maatregelen uit ons winterweerprogramma
We hebben de problemen van februari 2012 diepgaand geanalyseerd, en
daaruit conclusies getrokken. De belangrijkste maatregelen zijn:
We stellen een winterdienstregeling in als het weer daartoe aanleiding
geeft. Dat doen we eerder dan in het verleden.
Wissels worden op een nog hoger kwaiiteitsniveau gebracht. Vastgelopen
wissels moeten nog sneller worden hersteld.
Bevriezen van materieel moet worden voorkomen, bijvoorbeeld met anti
icing. Ook moeten er voldoende reservetreinen beschikbaar zijn.
Sneller en helderder communiceren om reiziger van adequate informatie te
voorzien.

—

—

—

—

De herfst
De herfst Is ook voor het spoor het seizoen van herfststormen en vallende
bladeren. Vallende bladeren in combinatie met vocht zorgen voor gladde
sporen waarop de wielen van de trein slippen.
Op die lastige herfstblaadjes hebben we ons in de loop van de jaren steeds
beter voorbereid, onder meer door de toepassing van een speciale zand- en
metaalgel (Sandite) om het spoor stroever te maken. In de periode van 9
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oktober tot en met 2 december hebben ProRail en NS op een tiental bewust
gekozen trajecten dagelijks Sandite-treinen ingezet. Op basis van
weersvoorspellingen en gladheidsmeldingen van machinisten is bepaald
hoeveel Sandite aangebracht moet worden. Het resultaat is dat op
betreffende trajecten de gladheicismeldingen door machinisten niet circa 30%
zijn afgenomen.
Ook in 2012 hebben we de groenstroken langs het spoor intensiever
onderhouden. We maaien de bermen en snoeien de bomen vaker om
overmatige bladval in de herfst te beperken. Ook geven we machinisten de
ruimte om in de herfst hun snelheid op sommige trajecten aan te passen aan
de omstandigheden en voorzichtiger te remmen.
[invoegen video: http://www.spoornro.nl/video/?v=ABOdTSyFOFs]
De lente en zomer
Ook in de zomer kan het weer voor problemen zorgen. Eind mei 2012 zorgde
de zomerhitte voor grote vertragingen door oververhitting van technische
componenten (zoals seinen en wissels). In de vroege ochtend van 18juni 2012
sloeg de bliksem in een relaiskast van het spoorwegemplacement Utrecht. Dit
leidde tot verstoringen die grote impact hadden voor reizigers.
Op hete dagen is er een verhoogd risico op spoorspattingen, waarbij
spoorstaven uitzetten en verbuigen als gevolg van temperatuurstijging. De
maatregelen die enkele jaren geleden zijn ingezet ter voorkoming van
spoorspattingen, het bewaken van risicolocaties, het op orde houden van
ballastbedden en het op orde houden van spoorstaalspanning, blijken
effectief. Zo zijn er in 2012, ondanks de hete dagen, slechts 3 spoorspattingen
geweest. Gezien het hoge aantal spoorspattingen van enkele jaren geleden is
dit een klein aantal. De 3 incidenten (te Nijmegen, Sloe en Utrecht) betroffen
op zichzelf staande incidenten met slechts beperkte afwijkingen. Bij geen van
de gevallen was er sprake van veiligheicisrisico’s.
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Meer treinen
De vraag naar meer treinen op het Nederlandse spoor stijgt. De oplossing
voor meer capaciteit ligt niet in grootschalig meer spoor aanleggen, maar in
slimmer omgaan met bestaand spoor. Daarom werkt ProRail aan gerichte
maatregelen om het spoor robuuster te maken en beter te benutten. Met als
doel: meer treinen op bestaand spoor. De maatregelen die we in 2012 namen,
kwamen tot stand in nauw overleg met alle betrokkenen.
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De toekomst van het spoor
De capaciteit van het Nederlandse spoornetwerk moet beter worden benut
en waar mogelijk worden vergroot om aan de huidige en de toekomstige
vraag van de vervoerders te kunnen voldoen.

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, Pl-IS, is een
investeringsprogramma van de rijksoverheid, waarin het ministerie van
Infrastructuur en Milieu (opdrachtgever) de ambitie heeft om met ProRail
(uitvoerder) en vervoerders samen te werken aan de intensivering van het
reizigersvervoer in de brede Randstad. Hierdoor kan het spoorvervoer tussen
de grote steden in de Randstad, Brabant en Gelderland met gemiddeld 5% per
jaar groeien.
PHS voorziet ook in een groei van het goederenverkeer. Hierbij is het
uitgangspunt dat goederentreinen naar de grensovergangen in Bad Bentheim
en Venlo zo veel mogelijk van de Betuweroute gebruik zullen maken. Het
goederenvervoer groeit naar verwachting van circa 40 miljoen ton in 2012 tot
87 miljoen ton in 2020. Het reizigersvervoer groeit van 16 miljard
reizigerskilometers in 2012 naar 18 tot 20 miljard reizigerskilometers in 2020.
Het jaar 2012 stond in het teken van de planuitwerking van het Programma
Hoogfrequent Spoorvervoer. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur
en Milieu is ProRail onder meer gestart met de eerste stappen in de
procedures voor de Milieu Effect Rapportage (MER) en Tracé Wet procedure
(TW) voor 3 onderdelen van PHS: het viersporig maken van het spoor tussen
Delft-Zuid en Rijswijk, aanpassingen aan het spoor tussen Meteren en Boxtel,
met name om goederentreinen van de Betuweroute via Zuid-Nederland naar
Duitsland te leiden en de zogenoemde goederenroutering Oost-Nederland
van EIst via Zutphen naar Bad Bentheim. In de gemeenten langs deze routes
zijn In 2012 tientallen inspraak- en informatieavonden gehouden waarbij
omwonenden zijn geïnformeerd over de plannen en over het vervolg van de
procedures. In dit kader zijn vooral in Zuid- en Oost-Nederland honderden
zienswijzen ingediend. De informatieavonden zijn in een overwegend goede
en constructieve sfeer verlopen. Ook op andere trajecten zijn de plannen
verder uitgewerkt. Tevens zijn enkele projecten inmiddels zover gevorderd,
dat in 2013 al met de uitvoering begonnen kan worden, zoals met het project
‘Doorstroomstation Utrecht’.
ProRail is door de winterperikelen van de afgelopen paar jaar anders gaan
kijken naar het functioneren en vooral naar de kwetsbaarheid en veiligheid
van ons spoorsysteem. In 2012 is een brede discussie gevoerd met alle
betrokken partijen over de gevolgen van deze gewijzigde inzichten voor PHS.
De verwachting is dat in 2013 het kabinet de Lange Termijn Spooragenda zal
(,I,%,ltL
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presenteren. Hierin zullen de nieuwe inzichten over robuustheid en veiligheid,
en de ambities van het kabinet met betrekking tot bijvoorbeeld ERTMS en
hoogfrequent rijden worden samengebracht. We verwachten dat de ambities
worden heroverwogen.
Gebruik spoorwegnet optimaliseren
Met geavanceerde ontwerptechnieken en innovatieve instrumenten
(simulatie en gaming) zoeken we naar de optimale interactie tussen planner,
verkeersleider, machinist, ontwerper en bouwer. Daar liggen nog
mogelijkheden, leert de ervaring. De inzichten die we daarbij opdoen,
gebruiken we om onze processen en systemen te verbeteren.
Goederenvervoer van de toekomst
Het goederenvervoer per trein groeit. Ondanks de economische crisis zal het
goederenvervoer per spoor, mede door de komst van nieuwe
containerterminals op Maasvlakte 2, ook de komende jaren gaan groeien. Om
dit vervoer te faciliteren moeten we dus extra ruimte vrijmaken.
Een groot deel van alle goederentreinen in Nederland heeft een
internationale herkomst of bestemming. Voor dit internationale vervoer is het
op tijd halen van de grens in een bepaald tijdslot van groot belang. Voor
goederenvervoerders, en de volgende schakets in de logistieke keten, is het
van groot belang dat zij deze slottijden halen. Omdat de vertrek- en
aankomstterrninals veelal in verschillende landen liggen, is de internationale
aansluiting een kritische succesfactor in dit vervoer.
ProRail wil zich daarom richten op het optimaliseren van het huidige
spoorsysteem passend bij de 21e eeuw, waarbij de groei van het
(Internationale) goederenvervoer wordt ingepast en het halen van
internationale aansluitingen wordt gefaciliteerd.
Goederenloket
De aandeelhouders van Keyrail (Prollail, Port of Rotterdam, Haven
Amsterdam) hebben In 2012 een voorstel aangeboden aan het ministerie van
Infrastructuur en Milieu over de exploitatie van het railgoederenvervoer. De
kern van dit advies is dat er één loket voor het goederenvervoer en één rol
van ketenregisseurs zou moeten komen. De uitwerking van het voorstel zal in
2013 plaatsvinden.
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(4.bJ
Bouwen aan het spoor
ProRail bouwt voortdurend aan het spoor en aan stations. Zo is in 2012 de
Hanzelijn geopend met 2 nieuwe stations, hebben we spoor aangelegd of
vernieuwd in de havens van Rotterdam en Amsterdam, en zijn verschillende
knelpunten aangepakt.

De Hanzelijn
Op 9 december 2012 is de Hanzelijn in gebruik genomen, volgens planning en
binnen budget. De Hanzelijn, een nieuwe spoorlijn van 50,5 km lang, verbindt
Lelystad met Zwolle. Het is de laatste schakel in de spoorverbinding tussen de
Noordelijke Randstad en Noord-Nederland. De Hanzelijn biedt reizigers een
betere verbinding en meer reismogelijkheden.
[foto opening door de koningin]
Voor Lelystad en Almere, steden die tot nu toe eenzijdig op het westen waren
gericht, heeft de Hanzelijn het noorden en het noordoosten van Nederland
ontsloten. Voor Kampen geldt het omgekeerde. Dronten heeft zelfs voor het
eerst een spoorverbinding en een station gekregen. Een wens die de stad had
sinds de inpoldering van Flevoland, is hiermee in vervulling gegaan.
De Hanzelijn beschikt als eerste spoorlijn in Nederland over een vergunning
van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. De vorig jaar van kracht
geworden nieuwe Spoorwegwet vereist een vergunning voor het in
exploitatie nemen van een nieuwe spoorlijn. Het project Hanzelijn is het
eerste project waarvoor deze vergunning is verstrekt. De Hanzelijn is voorzien
van een ERTMS-veiligheidssysteem. Dit Europese veiligheidssysteem gaat
verder dan de Automatische TreinBeveiliging Verbeterde versie (ATB-Vv),
waardoor treinen harder kunnen rijden.
De Hanzelijn is tot stand gekomen dankzij intensieve samenwerking tussen
het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de provincies
Overijssel en Flevoland, de gemeenten Zwolle, Hattem, Kampen, Dronten en
lelystad, de waterschappen Zuiderzeeland, Groot-SaHand en Veluwe, de
omwonenden langs de Hanzelijn, de Stichting Flevolandschap en
Staatsbosbeheer.
[foto Hanzeboog]
De grote blikvanger van de Hanzelijn is de 1-lanzeboog, al sinds 14juni 2011
rijdt het treinverkeer tussen Zwolle en Amersfoort over deze nieuwe brug.
In 2012 heeft ProRail met de Hanzeboog de Nationale Staalprijs gewonnen in
de categorie infrastructuur. De Nationale Staalprijs wordt sinds 1971
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tweejaarlijks uitgereikt. Ook het nieuwe station Arnhem heeft een Staalprijs
gewonnen [link naar Comfortabele stations].
‘Zwolle spoort’
Zwolle is een belangrijk vervoersknooppunt voor trein en bus, dat zich mag
verheugen in een toenemend aantal reizigers, zeker ook door de komst van
de Hanzelijn. Met het project ‘Zwolle spoort’ worden het station en het spoor
geschikt gemaakt voor de toekomst. De aanpak is succesvol geweest omdat
omwonenden en reizigers in een vroeg stadium bij het project zijn betrokken.
Dat heeft veel nuttige ideeën opgeleverd, bijvoorbeeld de tijdelijke extra
perrons in ‘t Harde en Meppel, waardoor reizigers snel van trein naar bus
konden overstappen toen het spoor bij Zwolle buiten gebruik was. De reacties
waren positief.
Laad- en losplaats Almelo
In de nacht van 2 op 3januari 2012 stortte één van de sluisdeuren van de sluis
hij Eefde in het Twentekanaal naar beneden. Het scheepvaartverkeer tussen
Rotterdam en Twente kwam daarmee volledig tot stilstand. De Container
Terminal Twente en bedrijven als AkzoNobel, Vredestein en Grolsch waren
ernstig gedupeerd.
In sneltreinvaart heeft ProRail in samenwerking met de gemeente Almelo de
oude los- en laadpiaats bij Almelo geschikt gemaakt voor containeroverslag
vanaf de trein. Ook werd de benodigde spoorcapaciteit beschikbaar gesteld.
Daarmee kon ongeveer een derde van de weggevallen binnenvaart over het
spoor worden gecompenseerd, dankzij de gezamenlijke inspanningen van de
gemeente Almelo, logistiek dienstverlener Raillogix en goederenvervoerder
Locon Benelux. Op 26 maart was de sluis bi) Eefde weer hersteld en kon de
scheepvaart Twente weer bereiken.
Nieuw spoor op Maasviakte 2
Op 29 oktober 2012 is 12,5 kilometer goederenspoor op de Tweede
Maasviakte in gebruik genomen. Het spoor is aangelegd in opdracht van
Havenbedrijf Rotterdam, met ondersteuning van ProRail. Inmiddels is het
economisch eigendom van het spoor (ter beheer en onderhoud)
overgedragen aan ProRail. Op de Maasvlakte sluit het nieuwe spoor aan op de
bestaande Euromax Terminal Rotterdam, één van de meest geavanceerde en
milieuvriendelijke terminals ter wereld, waar de allergrootste
containerschepen terecht kunnen. Vanaf 2014 geeft het spoor ook aansluiting
op een aantal nieuw te realiseren containerterminals.
Via de 160 kilometer lange Betuweroute kunnen dagelijks 150 treinen met
goederen naar de Duitse grens rijden, klaar voor transport verder Europa in.
Vernieuwd spoor in de Haven Amsterdam
Op 24 september 2012 zijn de vernieuwde goederensporen Aziëhavenweg en
Westhavenweg in de Amsterdamse haven in gebruik genomen. ProRail heeft
bovendien het emplacement Aziëhavenweg geschikt gemaakt voor elektrisch
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goederenvervoer, en het emplacement Westhavenweg is aangepast aan
langere goederentreinen, tot 750 meter. Daardoor is schoner, stiller en vlotter
railvervoer met langere treinen mogelijk geworden in de Haven Amsterdam.
De investering was 20 miljoen euro. Dit is van groot belang voor de Haven
Amsterdam, waar jaarlijks 4 miljoen ton goederen per trein wordt aan- en
afgevoerd: van olie, staal en kolen tot afval en auto’s. Het spoor is voor lange
afstanden een goed alternatief voor het wegvervoer.
Elektrificatle spoor bij Coevorden
Het keer- en opstelspoor voor goederentreinen op het emplacement van
Coevorden is in 2012 geëlektrificeerd. Op 12 november 2012 kon de eerste
elektrische goederentrein rechtstreeks van Coevorden naar Rotterdam rijden.
Tot dan toe moesten de elektrische goederentreinen keren met behulp van
een diesellocomotief. Dat gaat nu efficiënter, sneller en duurzanier. De
elektrificatie was een langgekoesterde wens van goederenvervoerder
Bentheimer Eisenbahn en van de Euroterminal Coevorden. We verwachten
dat de nieuwe situatie ook de punctualiteit van de reizigerstrelnen ten goede
zal komen.
Ruimte voor de Waal en de IJssel
De Waal moet in de bocht bij Nijmegen door een smal winterbed, een
flessenhals voor het water dat in toenemende hoeveelheden moet worden
afgevoerd naar zee. Daarom wordt bij Lent een nevengeul aangelegd, die de
rivier de ruimte geeft om meer water af te voeren. De aanleg van de
nevengeul heeft ook gevolgen voor de spoorbrug over de Waal: de fundering
van 3 pijlers moet worden verdiept, de pijlers zelf moeten worden verzwaard,
en wel z6 dat het water optimaal kan doorstromen en dat ze visueel goed
worden ingepast in hun omgeving.
Ook de IJssel bij Deventer moet meer ruimte krijgen. Daartoe worden langs de
rivier geulen gegraven, en 4 pijlers van de spoorbrug moeten worden
aangepast. In 2012 zijn verschillende onderzoeken ter plaatse uitgevoerd. Ook
is het ontwerp van de pijlers verder uitgewerkt. Beide rivieren moeten op 31
december 2015 de gewenste ruimte hebben. Om dat mogelijk te maken,
werken we intensief samen met gemeenten, waterschappen en
Rijkswaterstaat.
Sporen in Den Bosch
Het spoor In en rond Den Bosch moet klaargemaakt worden voor de
toekomst. Onderdeel daarvan is een nieuwe fly-over over de Veemarkt, de
Dieze en de sporen van en naar Utrecht. Daarvoor zijn in 2012 de eerste
liggers geplaatst, waarvoor het treinverkeer enkele weekenden moest worden
stilgelegd. Het was een spectaculaire operatie, zon 20.000 mensen hebben
via webcams meegekeken.
Om de omwonenden te beschermen tegen het lawaai van het spoor worden
geluidsschermen geplaatst. Bij de vormgeving hebben we de direct
1r icleililil
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omwonenden betrokken: tijdens de inloopavond op 19 november konden zij
zelf kiezen uit verschillende mogelijkheden. Het werk gaat in 2013 door.
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[4c]
Spoorcapaciteit: gepland voor 2013
Dagelijks maken vele partijen gebruik van het Nederlandse spoor: voor
reizigersvervoer, goederenvervoer, onderhoud van infra en werkzaamheden
aan sporen en stations. Elk jaar weer verdeelt ProRail de schaarse capaciteit.
Dat doen we zo eerlijk en efficiënt mogelijk en met hulp van het systeem
Donna.

De verdeling
In juli 2012 is een ontwerpdienstregehng opgesteld voor 2013, in overleg met
alle partijen. In augustus 2012 is deze formeel vastgesteld en in december
2012 in werking getreden.
De nieuwe dienstregeling voor 2013
Een nieuwe capaciteitsverdeling betekent een nieuwe dienstregeling. De
belangrijkste vernieuwingen in de dienstregeling ten opzichte van 2012 zijn:
100.000 meer treinritten.
7 nieuwe stations in de dienstregeling: Groningen Europapark, Almere
Poort, 1-laifweg-Zwanenburg, Hengelo Gezondheidspark, Utrecht Leidsche
Rijn (medio 2013), F-loevelaken, Maastricht Noord (medio 2013), Dronten en
Kampen.
30% van de treinen krijgt een nieuwe vertrektijd.
Snelheid goederentreinen kan omhoog.

—

—

—

—

De dienstregeling 2013 kende een stroeve start met veel kleine verstoringen.
Er zijn diverse kleine aanpassingen doorgevoerd, waardoor na enkele weken
de punctualiteit op een, voor de winterperiode, gebruikelijk niveau is.
Veranderingen in het reizigersvervoer
Bus- en treinvervoerderArriva neemt 3 spoorlijnen overvan Syntus (de lijnen
Zutphen-Winterswijk, Arnhem-Winterswijk, Arnhem-Tiel). Daarnaast gaat
Arriva rijden op 2 lijnen die voorheen door NS werden geëxploiteerd
(Apeldoorn-Zutphen en Zwolle-Emmen). In de spits zal op de lijn Zwolle
Coevorden de frequentie worden verhoogd tot 4 keer per uur. Op de lijn
Arnhern-Doetlnchem is BRENG de nieuwe vervoerder, BRENG zal op deze lijn
samen met Arriva rijden.
NS heeft per 9 december 2012 de frequentie op de lijnen Zwolle-Groningen,
Zwolle-Leeuwarden, Deventer-Hengelo en Eindhoven-Sittard verhoogd.
Medio 2013 gaan ook meer treinen rijden tussen Woerden en Utrecht.
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Werkzaamheden
In Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Den Bosch, Eindhoven, Breda, Tilburg en
Zwolle blijven we de komende jaren intensief aan de slag. Perrons en
emplacementen worden geschikt gemaakt om meer treinen te laten rijden.
Door slim te plannen hebben de werkzaamheden bij de stations nauwelijks
effect op de normale dienstregeling. Wel kunnen perrons wijzigen en zullen er
tijdens weekenden verschillende buitendienststellingen zijn om te kunnen
werken.
In de 3 noordelijke provincies is ProRail op diverse trajecten momenteel bezig
met een ingrijpende opknapbeurt. In 2013 gaan we aan de slag op de
trajecten Fleerenveen-Meppel, Zuidbroek-Nieuweschans, Leeuwarden
Harlingen en Leeuwarden-Sneek.
Plannen met Donna
De uiterst complexe planning van de Nederlandse dienstregeling, die tot nu
toe over verschillende schijven verliep, is met Donna in één planningssysteem
geregeld. Daardoor kan bij wijzigingen flexibeler en sneller worden
gereageerd. De gebruikers van het spoor kunnen bovendien zelf rechtstreeks
plannen in Donna, terwijl ProRail de regie houdt.
ProRail en NS hebben een nieuw onderdeel voor Donna ontwikkeld, Donna
SD. Dit is in oktober 2012 in gebruik genomen. Donna SD leidt tot een hogere
kwaliteit van het logistieke plan en transparantie bij verdeling van de
infracapaciteit dankzij de automatische conflictsignalering. Voor de
vervoerders die zelf in Donna plannen, betekent het een belangrijke
verbetering doordat infraplanning eenvoudig toegankelijk is door interriet.
Voor goederenvervoerders is een module ingebouwd waarmee eenvoudig
een dienstregeling kan worden gepland. In 2013 wordt er verder gewerkt aan
de verfijiiing van Donna.

rer denhifitIe

iIERrØ4 YOUNG
ACCQNTAJ.4T5 LLP

ProRail Jaarverslag 2012

34

[4d)
Spoorcapaciteit: geleverd in 2012
Een belangrijk deel van de dienstverlening van ProRail is het leveren van
treinpaden, zodat vervoerders hun reizigers en goederen op tijd en veilig
kunnen vervoeren. In 2011 hebben we daar afspraken over gemaakt in een
nieuwe dienstregeling.
[KPI graphicj
Treinpaden
De capaciteit die we leveren aan de gebruikers van het spoor wordt
uitgedrukt in treinpaden. We streven ernaar de capaciteit die we toezeggen,
ook te leveren. Hiervoor hebben we de KPI ‘geleverde treinpaden’ ontwikkeld
in 2011. Hiermee meten we welk percentage van de geplande treinpaden van
reizigersvervoerders is geleverd. In 2012 is de realisatie van de KPI Geleverde
Treinpaden 98,1%, deze ligt boven de norm van 98,0%. In 2011 lag de score
op 98,7%. De lagere score in 2012 komt doordat deze KPI vooral in de
winterperiode van 3 tot en met 8 februari onder druk heeft gestaan.
Treinpaden kunnen uitvallen door bijvoorbeeld technische storingen, het
weer of uitloop van werkzaamheden. Het komt ook voor dat treinpaden niet
worden gerealiseerd door een oorzaak bij de vervoerder. Die uitval wordt niet
meegenomen in onze KPI-berekeningen. Meer over verstoringen leest u
onder Verstoringen opgelost Elinki.
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[H5]

Comfortabele stations
Stations zijn belangrijk voor treinreizigers. Ze moeten veilig, functioneel,
schoon, duurzaam en comfortabel zijn. ProRail bouwt en verbouwt alle
treinstations van Nederland en is verantwoordelijk voor het beheer van
stations. Ook in 2012 werkten wij aan een soepele in-, uit- en overstap en een
prettig verblijf voor een groeiend aantal treinreizigers.
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[5aJ
Bouwen aan stations
ProRail is op dit moment bezig met de grootste stationsverbouwing sinds het
bestaan van de spoorwegen. Vanwege de groei van het treinverkeer in de
afgelopen jaren zijn bestaande stations uit hun jasje gegroeid en zien nieuwe
stations het levenslicht.
Het netwerk van stations wordt fijnmaziger én beter. In 2012 kwamen er 10
nieuwe stations bij: in Groningen, Almere, Halfweg, Hengelo, 1-loevelaken,
Dronten en Kampen en 3 stations aan de MerwedeungeLijn (Sliedrecht
Baanhoek, Hardinxveld Blauwe Zoom en Boven-Hardinxveld). Intussen gaan
de werkzaamheden rondom grote stations zoals in Utrecht, Amsterdam,
Breda, Arnhem, Rotterdam en Den Haag gestaag door. ProRail investeert
namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu en regionale overheden in
stations.
Utrecht Centraal
Station Utrecht Centraal staat in de steigers en dat zal de komende jaren zo
blijven. Ondertussen blijft het station open voor reizigers. We verbouwen dus
‘met de winkel open’. Dat brengt veel uitdagingen met zich mee. In plaats van
alles in één keer aan te pakken, verbouwen we in fasen. Daardoor ondervindt
de reiziger minder hinder. lees meer over de verbouwing van Utrecht
Centraal bij ‘Geen overlast’ [link naar hoofdstuk 8bJ
Amsterdam Centraal
Het project Amsterdam Centraal bestaat uit een aantal deelprojecten. Het
deelproject langzaam Verkeer Passage’ (LVP) zal in de zomermaanden van
2013 worden opgeleverd en worden overgedragen aan opdrachtgever
gemeente Amsterdam. Het deelproject ‘Middentunnel’ Is in de bouwvak van
2012 van start gegaan. Eind april 2013 zal het oostelijke deel van de
Middentunnel weer in oude glorie, maar in een nieuw jasje, worden geopend.
Daarna wordt het westelijke gedeelte van de Middentunnel aangepakt.
Het deelproject ‘Passages onder de sporen’, dat gerealiseerd wordt in
opdracht van NS Stations, is in ruwbouwfase op 9 december 2012 afgerond.
Een huzarenstukje dat in één jaar tijd is gebouwd in een strak geregisseerde
planning. NS Stations zal in de komende maanden de afbouw realiseren.
Amsterdam Centraal zal dan vele winkels rijker zijn. ProRail maakt zich op
voor de verdere restauratie en renovatie van nog vele deelprojecten, die rond
2018 moeten zijn afgerond.
Rotterdam Centraal
Op dit moment verwerkt Rotterdam Centraal al 110.000 reizigers per dag. Om
een indruk te geven: dit is evenveel als op de luchthaven Schiphol. Het aantal
dagelijkse reizigers zal de komende jaren groeien naar 323.000. Het nieuwe
Rotterdam Centraal wordt een vervoersknooppunt van regionale en
internationale betekenis, waar verschillende vormen van openbaar vervoer
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samenkomen in één gebouw. Naast de aansluiting op het Europese net van
hogesnelheidstreinen (HSL Zuid) krijgt Rotterdam Centraal ook een aansluiting
op de lightrailverbinding RandstadRail.
Nieuwe reizigerspassage: licht, lucht en ruimte
Onder grote belangstelling is op 10 november 2012 de nieuwe
reizigerspassage feestelijk in gebruik genomen. De reizigers toonden zich blij
verrast: met zijn 150 meter lengte en 49 meter breedte is de nieuwe traverse
meer dan zomaar een doorgang. Licht, lucht en ruimte maken het er prettig
toeven. De passage herbergt bovendien zo’n 25 winkels en
horecagelegenheden voor een snelle boodschap of snack. De entree van de
nieuwe passage, nu al ‘haaienbek’ gedoopt, vormt de rode loper naar
Rotterdam.
Activiteiten in 2013
We verwachten het station al in het najaar van 2013 op te leveren. Waarna de
officiële opening naar verwachting in het voorjaar van 2014 plaatsvindt.
Wat er in 2013 onder meer nog moet gebeuren:
Het tijdelijke station wordt verwijderd.
De gevel aan de Conradstraat wordt afgebouwd.
De sporenkap wordt afgebouwd en de zonnecellen worden aangesloten.
De tijdelijke perrontrappen worden per opgang vervangen door 3
roltrappen.
De perrons worden afgewerkt.
—DeProvenierstunnel wordt in gebruik genomen.
—

—

—

—

—

7 nieuwe stations in de nieuwe dienstregeling
Met de start van de nieuwe dienstregeling op 9 december 2012 zijn 7 geheel
nieuwe stations in gebruik genomen: Almere Poort, Groningen Europapark,
Haifweg-Zwanenburg, Hengelo Gezondheidspark, Kampen Zuid, Oronten en
Hoevelaken. Hoewel het kleinere stations zijn elk goed voor zo’n 750 tot
6.000 reizigers per dag hebben ze vaak grote betekenis voor de regio.
—

—

Slim en snel werken
Bij stationsprojecten zijn veel partijen betrokken: reizigers en vervoerders,
omwonenden en plaatselijke overheden. We zien er als overkoepelende
projectmanager de uitdaging in om de belangen van al deze partijen te
borgen:
Voor de bouw van Groningen Europapark is het spoor 9 dagen buiten dienst
gesteld. In die periode is de reizigerstunnel geplaatst, zijn sporen en wissels
vernieuwd en is een verdiept voorplein voorbereid. Door de korte periode
hebben we de overlast voor reizigers en vervoerders beperkt kunnen
houden.
De bouw van Almere Poort is gecombineerd met de aanleg van
geluidsschermen als onderdeel van het wegenbouwproject Schiphol
Amsterdam-Almere-Lelystad. Daardoor werd de overlast beperkt.

—

—
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Station Hengelo Gezondh&dspark kende een relatief korte bouwtijd van S
maanden.

Staalprijs voor Arnhem Centraal
In 2012 heeft ProRail de Nationale Staalprijs gewonnen in de categorie
utiliteitsbouw voor de perronkappen en de passerelle van de nieuwe ov
terminal Arnhem Centraal. De Nationale Staalprijs wordt sinds 1971
tweejaarlijks uitgereikt. In 2014 wordt het nieuwe Arnhem Centraal
opgeleverd.
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Beheer van stations
Reizigers hechten waarde aan toegankelijke en comfortabele stations, die
bovendien schoon, veilig en duurzaam zijn. Daarom hebben we ook in 2012
verder gewerkt aan tal van verbeteringen. Een meerderheid van de reizigers
gaf onze stations in 2012 een ruime voldoende voor zowel de reinheid als de
sociale veiligheid op de stations.

Beter toegankelijk
Van de reizigers met een functiebeperking moet 90% in 2020 zelfstandig met
de trein kunnen reizen. Om dit doel te bereiken hebben we in de periode
2008-2012 op 25 stations liften bijgeplaatst, is een gelijkvloerse instap
mogelijk gemaakt op de perrons van ruim 100 stations en hebben we meer
dan 1.500 maatregelen uitgevoerd om reizigers met een [unctiebeperking nu
al zelfstandiger te kunnen laten reizen: contrasterende dubbele
trapleuningen, trapleuningen met braille-informatie, aangepaste
geleidelijnen, witte perronranden, meer liften en meer hellingbanen.
Meer fietsenstallingen
In de periode 2000-2012 hebben we in totaal rond de 300.000 nieuwe
stallingsplaatsen aangelegd. Zo kreeg in 2012 station Arnhem Centraal een
nieuwe fietsenstalling, met 2.200 extra plaatsen, en werden bijvoorbeeld op
de stations Gouda en Wormerveer nieuwe bewaakte fietsenstallingen
geopend. Daarnaast zijn we met pilots gestart om bestaande stallingen
slimmer te benutten, onder meer in Utrecht, Groningen en Zutphen.
Stallingen in Utrecht en Amsterdam krijgen meerdere verdiepingen. De
komende jaren zullen er naar verwachting 100.000 plaatsen bij komen.
Meer comfort op kleine stations
Op station Breukelen is de wachtruimte sterk verbeterd: met
vloerverwarming, ornamenten aan het plafond en gratis wifi. Dit is een
voorbeeld van onze maatwerkaanpak van kleine stations met het project
Prettig Wachten. In 2013 passen we deze aanpak ook toe op andere kleine
stations.
Nieuw meubilair op stations
Het meubilair op de grote stations, zoals banken, wachtruimten, afvalbakken
en vertrekstaten, is vaak al meer dan 20 jaar oud. Het voldoet niet meer aan
de eisen van deze tijd. Daarom zijn we in 2012 begonnen met het vervangen
van het oude meubilair. Tot 2014 zijn Arnhem, Rotterdam Centraal, Rijswijk,
Den Haag Centraal, Breda en de stations op de Valleilijn aan de beurt. Van
2014 tot 2020 volgen nog ruim 70 stations.
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Reinheid
Invoegen van de KPI’s
<Reinheid

norm 2012: 55%, realisatie 2012: 58%, 2011: 58%>

In 2012 is er op het gebied van reinheid flink bijgestuurd. Dat was nodig
omdat er diverse stations, waaronder de 4 kathedralen (dit zijn de 4 grootste
stations: Amsterdam CS, Utrecht CS, Den Haag CS en Rotterdam CS), in
verbouwing zijn, waardoor er op die stations sprake is van extra vervuiling.
Bovendien wordt het gevoel van reinheid nadelig beïnvloed als een station er
‘rommelig’ uitziet. Genomen maatregelen zijn: het uitvoeren van extra
schoonmaakbeurten en het beperken van een rommelige aanblik van het
station, door scherp te zijn op het visueel afschermen van bouwpiaatsen en
het verwijderen van bouwmaterialen. Hoewel de klantwaardering voor de
reinheid op de overige categorieën stations hoger is dan voor de kathedralen,
geeft 58% van de reizigers de reinheid op stations een 7 of hoger.
Sociale veiligheid
Invoegen van de KPI’s
<Sociale veiligheid dag norm 2012: 90%, realisatie 2012; 90%, 2011: 91%>
<Sociale veiligheid avond norm 2012: 59%, realisatie 2012: 59%, 2011: 60%>
Bovengenoemd fenomeen, stations in verbouwing, is ook van invloed op het
gevoel van sociale veiligheid. Dezelfde maatregelen, het schoon houden van
een station en het beperken van een rommelige aanblik, hebben ook positief
uitgewerkt op het gebied van sociale veiligheid. Ten behoeve van de sociale
veiligheid zijn daarnaast extra maatregelen genomen, met name om zo veel
mogelijk helderheid te geven over de routing: aanduiding van looproutes,
loopviak, blindengeleidelijnen, de toegangsroutes tot de stations en de
bewegwijzering naar de fietsenstallingen.
Duurzaamheid
ProRail werkt voortdurend aan de verbetering van de kwaliteit van stations,
en dat willen we zo duurzaam mogelijk doen. Zo hebben we een scan
ontwikkeld waarmee we de duurzaamheid van stations meten op de
terreinen energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.
Deze stationsscan zetten we in bij alle nieuwbouw-, renovatie- en
onderhoudspiannen voor stations. Eén van de einddoelen is een
energiebesparing van 30% in 2020 ten opzichte van 2005. De stationsscan
Duurzaamheid [link Energieverbruik en C0
J is onderdeel van het Europese
2
project SusStation (link naar Aantrekkelijke bouwopdrachten en groen spoor].
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Actuele spoornformatie
Zeker bij ernstige verstoringen, maar ook als er geen problemen zijn, hebben
reizigers behoefte aan goede reisinformatie: snel, actueel en eenduidig. Tot
november 2012 heeft ProRail de vervoerders en de reizigers van informatie
voorzien. Daarna heeft NS deze taak op zich genomen.

Relsinformatle In één hand bij NS
8egin 2011 heeft minister Schultz van I-faegen in een brief aan de Tweede
Kamer aangegeven dat het voor reizigers beter is dat één partij
verantwoordelijk is voor alle reisinformatie: NS. NS bedient immers al 90%
van de reizigers.
De overgang van reisinformatle van ProRail naar NS stond gepland voor 1juli
2012. De NMa zag echter een aantal mededingingsaspecten in de overname
en heeft extra voorwaarden gesteld aan NS richting andere vervoerders.
Doordat we hier snel op inspeelden, kon op 1 november 2012 de overname
door NS toch doorgaan.
De transitie
De overgang betekent dat ProRail-medewerkers en -systemen zijn
overgedragen aan NS. Om dat zorgvuldig te laten verlopen is het afgelopen
jaar intensief samengewerkt met NS en heeft er afstemming plaatsgevonden
met overige vervoerders, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de
NMa. Ook de ondernemingsraden van ProRail en NS zijn nauw betrokken
geweest bij de overgang.
Spoorinformatie
Om reizigers vooraf goed te informeren over spoorwerkzaamheden, werkten
we ook in 2012 met de mediacampagne ‘Werk aan het Spoor’. Deze is
vergelijkbaar met de campagne van Rijkswaterstaat ‘Van A naar Beter’. De
campagne informeert reizigers via maandelijkse advertenties in abri’s en in
kranten en op stations over grote geplande werkzaamheden aan het spoor.
En voor ieder weekend berichten we via Twitter.
[kaart met overzicht projecten]
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Professioneel opdrachtgeverschap
ProRail is een van de grootste bouwopdrachtgevers in Nederland. Dat geeft
ons ook een verantwoordelijkheid: we willen zo duurzaam en efficiënt
mogelijk inkopen. Samen met onze opdrachtnemers denken we na over hoe
we kunnen innoveren zodat het spoor steeds veiliger, stiller en robuuster
wordt.
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Ons inkoopbeleid
In ons inkoopbeleld willen we hoge kwaliteit voor een redelijke prijs met als
perspectief een duurzaam en veilig spoor. Dat lukt alleen door nauw samen te
werken met onze ketenpartners: aannemers, ingenieurs, adviseurs en
toe leveranciers.

Dialoog
‘Van achter naar voren’, zo is ons inkoopbeleid samen te vatten. Anders
gezegd: wat is er nü nodig voor een spoor zonder verstoringen en hoe
voorkomen we daarbij hinder voor reizigers? En dat alles in een setting van
Continu verbeteren en innoveren op kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. De
onderliggende vraag is hoe we de verschillende spelers in de keten zo
inzetten, dat de overailprestatie verbetert. Dat vraagt om een actieve, open
dialoog met alle partijen in de keten.
Duurzaam
Al onze inkopen moeten zo veel mogelijk duurzaam zijn, vinden wij. In 2011
en 2010 hebben we 73% van onze elektriciteit duurzaam ingekocht. In 2012
hebben we onze verwachte elektriciteitsinkoop verduurzaamd. Zo hebben we
op station Utrecht Centraal gekozen voor perronkappen met zonnecellen die
energie opwekken voor de roltrappen, de liften en de verlichting: samen goed
voor een energieopbrengst van ongeveer 85.000 kWh per jaar. Dit staat gelijk
aan het energieverbruik van 25 huishoudens en een C0
-reductie van 46 ton
2
per jaar. Ook op station Rotterdam Centraal hebben we perronkappen
voorzien van zonnecellen.

Duurzame inkoopcriteria voor bouwprojecten
ProRail doet mee met het overleg Duurzaam GWW (link), waarbij GWW staat
voor grond-, weg- en waterbouw. Dit samenwerkingsverband tussen
overheidsopdrachtgevers, marktpartijen en kennisinstituten heeft in 2012 de
Aanpak Duurzaam GWW en een omgevingswijzer ontwikkeld. Een
geharmoniseerde methode om de projecten structureel op een duurzame
wijze te ontwikkelen.
SusStatlon: highiy recommended
SusStation is een ander samenwerkingsverband dat mede op ProRail-initiatief
is opgericht, en waarin partijen als Deutsche Bahn, Network Rail en 2 regio’s
in Noord-Frankrijk en Noord-Engeland participeren. SusStation is een
succesvol Europees project, met zowel praktische als theoretische pijlers.
Praktisch, door de bouw van bijvoorbeeld de zonnecellen op Utrecht Centraal
en het prijswinnende Accrington Ecostation. Theoretisch, door het
ontwikkelen van de Stationsscan Duurzaamheid [link naar Comfortabele
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stations), waarmee elk station in Europa op duurzaamheid kan worden
gemeten.
Verschillende Europese landen hebben belangstelling voor SusStation. Op de
12e duurzaamheidsconferentie van de International Union of Railways is aan
SusStation het predicaat Highly Recommended toegekend.
<Invoegen togo van de EU>
Kwaliteit voor een reële prijs
ProRail wil de transitie maken van sturen op kosten naar sturen op waarde:
Best Value Procurement (BVP). Het aanpassen van het spooremplacement bij
Utrecht Centraal is een voorbeeld van een opdracht die we in 2012 volgens
principes van BVP hebben aanbesteed.
Halverwege 2012 hebben we voor sommige projecten de procedure ‘Gunnen
op Reële Prijs’ gewijzigd in de procedure ‘Abnormaal Lage Inschrijving’. In
2012 zijn meerdere abnormaal lage inschrijvingen terzijde gelegd.
Online marktplein voor aanbestedingen
Eén centrale plek, online en voor alle opdrachten van de overheid,. Op 1
september 2012 was het zover: TenderNed deed haar intrede, een website
waar alle overheidsaanbestedingen worden gepubliceerd en leveranciers zich
kunnen inschrijven. Met TenderNed hebben we nu een landelijk systeem, dat
ons oude e-procurementsysteem, ORS, op termijn vervangt. Voorlopig
houden we nog beide systemen in de lucht zodat TenderNed de tijd krijgt om
zich in de praktijk te bewijzen.
Echt partnership dankzij allianties
Bij grote, complexe bouwprojecten hanteren we soms het alliantiemodel. In
een alliantie zijn opdrachtgever en aannemer partners. Winst en verlies
worden gedeeld volgens vooraf vastgelegde afspraken. In 2012 hebben we de
Bataafse Alliantie succesvol afgerond en Is deze genomineerd voor de
Bouwpluim. Zowel de financiers en de opdrachtgever, als de aannemers
spraken van een goede sfeer, effectieve inzet van vakmanschap en een
positief financieel resultaat.
Veiligheidsladder
In 2011 en 2012 hebben we de veiligheidsladder ontwikkeld. Deze zetten we
in bij onze aanbestedingen. Een bedrijf dat veiligheid op een hoger niveau in
zijn bedrijfsprocessen heeft verankerd, scoort hoger op de ladder, en krijgt
voordeel bij elke volgende aanbesteding. Verschillende partijen in de keten,
waaronder wijzeli, hebben zich op deze ladder laten kwalificeren. We zijn
gecertificeerd op trede 2. Zo proberen we de hele spoorsector veiliger te
krijgen.
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Hoge veiligheidseisen
Los van een hoge score op de veiligheidsladder, verwachten we van onze
leveranciers dat ze de veiligheidsrichtlijnen strikt toepassen. Zo hanteren we
een ‘erkenningsregeling’ voor werkzaamheden die te maken hebben niet
spoorwegveiligheid. Dat betekent dat alleen erkende bedrijven mee mogen
doen aan de aanbestedingen, zodat we altijd de veiligheid kunnen
garanderen.
Continue verbetering en past performance
Met periodieke prestatiemetingen en bedrijfsaudits toetsen we of een
leverancier nog voldoet aan de eisen en op welke punten onze
businesspartners verder kunnen verbeteren. We kijken naar zijn
bedrijfsprocessen, de kennis en ervaring van zijn personeel, zijn materieel en
gereedschap. Voldoen bestaande leveranciers niet meer aan de eisen, dan
spreken we ze daar onmiddellijk op aan.
Samen met Rijkswaterstaat heeft ProRail een pilot van een nieuwe vorm van
prestatiemeten bij de civiele betonbouwers uitgevoerd. De feitelijke
prestaties van de opdrachtnemers tellen zwaarder mee bij een volgende
gunningsbeslissing; een principe van ‘past performance’. Voor de bedrijven
bestaat zo de mogelijkheid zich beter te onderscheiden en meer rendement
te boeken uit goede prestaties. Nieuw is bovendien het principe van ‘dubbele
eenzijdigheid’. Oftewel: ook de opdrachtgever wordt beoordeeld.
Afspraken over werktijden
Met al onze grote leveranciers maken we afspraken over de sociale aspecten
van het werk. Zo kijken we bijvoorbeeld naar de werktijden. We willen graag
werkzaamheden overdag laten uitvoeren, want dat is prettig voor de
werknemers van onze leveranciers én voor omwonenden van het spoor.
Dat plaatst ons wel voor een dilemma, omdat onze reizigers en vervoerders
het spoor juist overdag willen gebruiken. Tussen al deze belangen maken we
steeds een afweging. Zo spreken we bijvoorbeeld af dat ingrijpende,
langdurige werkzaamheden uitgevoerd worden tijdens vakantieperiodes.
Helaas ontkomen we er soms niet aan om’s nachts of in de weekenden te
werken.
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Overzicht
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Aantallen projecten (SAP)
Aantallen projecten aanbesteed (AKI)
Bedragen van projecten (Q4 rapport)
Link naar Spoor en stationsprojecten
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[7c]
Innovatie
Het spoor is steeds in beweging. In alle opzichten: we willen voortdurend
innoveren om reizigers en vervoerders te kunnen blijven bedienen, en dat op
een steeds veiligere en duurzamere manier. Ook in 2012 hebben we
geïnvesteerd in innovatie.

LogistIeke en technologische doorbraken
Onze innovatleagenda is vooral gericht op logistiek en technologie. Op die
gebieden willen we doorbraken realiseren. Onze aanpak:
1. Innovaties helpen ons strategische doelen te bereiken
Innovatie is geen doel op zich. We Innoveren om onze strategische doelen
[link naar het Programma 2012-2015) te bereiken. We leggen de nadruk op
must have-innovaties, gericht op de korte termijn (bijvoorbeeld betere
bijsturing).
2. Innovaties lossen een probleem echt op.
We willen eerst goed begrijpen wt het probleem werkelijk is en wr het zit.
Pas daarna ontwikkelen we innovatieve oplossingen. Deze werkwijze hebben
we in 2012 toegepast bij onze analyse van de winterproblemen en van de
roodseinpassages.
3. We innoveren samen met ketenpartners
Innovaties komen tot stand door vakmanschap te verbinden over onze
bedrijfseenheden en organisatiegrenzen heen. We organiseren dit nu onder
andere via ontwerpateliers waarin experts samenwerken aan één integraal
spoorontwerp. Ook zijn we een ‘van buiten naar binnen-beweging’ gestart,
om initiatieven vanuit vervoerders, marktpartijen, wetenschap en partners als
Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam en TNO te stimuleren.
Eén afdeling Innovatie & Duurzame Ontwikkeling
Om onze innovatie- en ontwikkeikracht te bundelen, hebben we vanaf 1
januari 2012 de 4 afdelingen Innovatie, Strategie & Business Oevelopment,
Duurzaamheid en Strategisch Technologiebeleid samengevoegd tot één
afdeling Innovatie & Duurzame Ontwikkeling. Deze afdeling hebben we als
centrale afdeling bij de president-directeur gepositioneerd.
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Innovatieve resultaten 2012
Wat zijn de innovatieve resultaten die we in 2012 hebben behaald? De
belangrijkste op een rij:
Actuele treinposities vastgesteld via GPS.
Een nieuw systeem om booggeluid te verminderen.
Robuuster spoor met ExploRail.
Geaccepteerde innovatievoorstellen van derden.
—

—

—

—

Actuele treinposities vastgesteld via GPS
Treinviewer is een proef waarbij we GPS-informatie vanuit de treinen van
Arriva in Noord-Nederland combineren met de actuele treinposities die we
vanuit onze verkeersleiding krijgen. Doel is kijken of we de GPS-data kunnen
gebruiken als aanvulling op onze eigen informatie, zodat we een nog beter
inzicht krijgen in de actuele treinposities.
De actuele treinposities in deze proef worden met Google Maps
gevisualiseerd (zie treinviewer.nl). Deze service is ook via smartphones te
gebruiken. De proef is in 2012 succesvol gebleken en wordt in 2013 uitgebreid
naar andere lijnen van Arriva in de Achterhoek en de MerwedeLingelijn. We
hebben ook andere vervoerders aangeboden deze dienst met hen te
ontwikkelen.
Een nieuw systeem om booggeluid te verminderen
WielRailConditionering (WRC) is een systeem waarbij het gillende booggeluid
van treinen die door een krappe bocht of over een wissel rijden, wordt
verminderd. WRC is dynamisch: het wordt vanuit de trein toegepast en is dus
niet aan bepaalde locaties gebonden, zoals bestaande methoden. WRC wordt
stapsgewijs op alle treinen geïmplementeerd. De verwachting is dat WRC ook
de slijtage en daarmee het benodigde onderhoud zal verminderen. De
komende jaren gaan we de voordelen merken.
Robuuster spoor met ExploRail
Hoe kunnen we storingen betervoorkomen en sneller oplossen? Samen met
NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Technologiestichting
STW financieren wij ExploRail, een reeks promotieonderzoeken die zich
precies op deze vragen richt.
ExploRail kent op dit moment 2 concrete researchvragen:
Zeifdenkend spoor: hoe ontwikkelen we een spoorinfrastructuur die straks
zelf aangeeft wanneer, hoe en waar deze onderhouden wil worden?
Whole System Performance: hoe kunnen we storingen op het spoor
voorkomen en sneller oplossen door de samenwerking tussen partijen op
het spoor te optimaliseren?

—

—
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Innovatievoorstellen uit de markt
Uiteraard kunnen we niet innoveren zonder hulp van marktpartijen. Daarom
bieden we via het loket voor unsoilcited proposals (USP) ingenieursbureaus,
adviesbureaus en bouwbedrijven de mogelijkheid innovatlevoorstellen te
doen. In 2012 zijn 19 voorstellen ingediend. Daarvan zijn er 3 geaccepteerd
(nr 1 t/m 3 in de lijst hieronder), is bij één het voornemen tot acceptatie (nr 4)
en zijn er 4 nog in behandeling. In 2011 zijn 4 voorstellen geaccepteerd:
1. Overspeed Stop Reloy, van Arcadis
Dit voorstel biedt een relatief eenvoudige, technische oplossing om op
bepaalde plaatsen harder te rijden zonder dat de veiligheid in het geding
komt.
2. Pilot kostenverlaging van 20% op dwarsliggers, van VolkerRail
In een gezamenlijke praktijktest onderzoeken we met VolkerRail of de B-70
dwarsligger (Duitse standaard) op het Nederlandse spoor kan leiden tot lagere
kosten.
3. Test inframonitoring vanuit de trein, van Lloyds Register Rail
Met inframonitoring kan Lloyds de conditie van de infrastructuur vanuit een
reizigerstrein meten. Denk aan geometrische spoorligging, rijcomfort,
bovenleidingkwaliteit en geometrische laskwaliteit. We verwachten dat we
dankzij de gemeten data voordelen kunnen behalen op het gebied van
preventief onderhoud, kostenreductie en onderhoudsoptimalisatie. Samen
voeren we de test uit.
4. Electronic Track Relay, van Movares en Nieaf-Smitt
Tot slot zijn we vergaand in gesprek over ElectronlcTrack Relay van Movares
en Nieaf-Smitt. Dit voorstel zorgt dat de beveiligingsinstallatie minder
gevoelig wordt voor externe verstoringen. Dat Is van belang voor de werking
van de treinbeveiligingsinstallatie, het tijdig sluiten van overwegbomen en het
vergrendelen van wissels.
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Beperken overlast
Nederland is een dichtbevolkt land met veel wegen en spoorlijnen. Dat houdt
ons in beweging, maar kan ook overlast veroorzaken. ProRait werkt er hard
aan om dat zo veel mogelijk te beperken. Overlast van geluid, trillingen en
bouw moet tot een minimum teruggebracht worden, zodat iedereen prettig
kan wonen en werken in de buurt van het spoor.
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Geluid en trillingen
Rijdende treinen maken geluid en veroorzaken trillingen. Ook onderhoud aan
het spoor kan geluidsoverlast veroorzaken. We werken er hard aan om de
hinder zo veel mogelijk te beperken. In 2012 hebben we verschillende
maatregelen genomen, zoals raildempers, geluidsschermen en geluidsisolatie
in woningen.

Geluidsproductieplafonds
Een voorbijrijdende trein maakt geluid. Hoe sterk dat geluid is, hangt af van
het treintype, het spoorbaantype en de snelheid van de trein. In alle gevallen
moet het geluid binnen bepaalde geluidsproductieplafonds (gpp’s) vallen. Dat
is sinds 1juli 2012 vastgelegd in de Wet milieubeheer.
Of het spoor aan de gpp’s voldoet, wordt berekend op referentiepunten. Deze
referentiepunten liggen om de 100 meter, op een vaste afstand van 50 meter
aan weerzijden van het spoor. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu
stelt de gpp’s vast en houdt het toezicht erop.
Overlast van spoorgeluid tegengaan
In het Meerjarenprogramma Geluidssanering gaan we de plekken aanpakken
waarde geluidsbelasting te hoog is. Dat doen we door raildempers en
geluidsschermen te plaatsen en woningen in de buurt van het spoor te
isoleren. Vervoerders helpen ook mee door stillere treinen in te zetten.
Geluid bij emplacementen
Voor emplacementen gelden andere regels. De plafonds worden daar
vastgesteld door de gemeente en soms door de provincie. Zij zien erop toe
dat wij ons aan de regels houden. De afgelopen jaren hebben we vooral het
piekgeluid op emplacementen verminderd. Een piekgeluid is bijvoorbeeld het
snerpende geluid van een trein die over een wissel rijdt (booggeluid).
Geluid bij werkzaamheden
Onderhoud aan het spoor, we ontkomen er niet aan. Meestal gebeurt dit
overdag, maar soms kan het alleen ‘s nachts, omdat er dan geen of minder
treinen rijden. Sommige werkzaamheden kunnen dan veel geluidsoverlast
veroorzaken, bijvoorbeeld het slijpen van sporen. Wij zorgen er altijd voor dat
we voldoen aan de geluidsnormen uit de lokale Algemene Plaatselijke
Verordening (APV). Daarnaast informeren we de omgeving van tevoren als we
werkzaamheden gaan uitvoeren die geluidsoverlast kunnen veroorzaken.
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Trillingen
Door treinverkeer en bouwactiviteiten aan het spoor ontstaan trillingen. Die
kunnen hinderlijk zijn voor de omgeving en schade veroorzaken aan
gebouwen. We vinden het belangrijk om de hinder van trillingen te beperken.

RIchtlijnen van de Stichting Bouw Research (SBR)
Door het rijden van treinen en bij wijzigingen aan het spoor kan hinder door
trillingen ontstaan. In de afgelopen jaren heeft ProRail de richtlijnen van de
Stichting Bouw Research (SBR) gehanteerd bij het in kaart brengen van de
trillinghinder en bij mogelijke gevallen van schade. Met deze richtlijn bepalen
we de hoeveelheid en de sterkte van trillingen, bijvoorbeeld bij de projecten
Sporen in Utrecht en Sporen in Arnhem.
Voor het behandelen van schadeklachten gebruikt ProRail een protocol dat is
ontwikkeld met hulp van onderzoeksinstituut TNO. Als blijkt, na uitvoering
van het protocol, dat iemand aantoonbaar schade heeft, dan wordt deze
vergoed.
Beleidsregel trillinghinder spoor
Omdat er geen wettelijk kader bestaat voor hinder van trillingen, en de
genoemde richtlijnen te algemeen van aard zijn, heeft het ministerie van
Infrastructuur en Milieu in 2012 de Beleidsregel trillinghinder spoor
ontwikkeld. Deze beleidsregel is toegespitst op de situatie op het spoor en
geeft aan op welke wijze de sterkte van trillingen bepaald moet worden. Als
een tracébesluit wordt opgesteld voor nieuwbouw en wijzigingen in de
spoorinfra, kan deze worden toegepast. Deze beleidsregel neemt enkele
onduidelijkheden weg, die waren ontstaan bij het werken met de SBR
richtlijnen.
Maatregelencatalogus
Om trillingen te voorkomen, hebben we in 2012 ook gewerkt aan de opzet
voor een uitputtende catalogus met maatregelen. We nemen hierin
bestaande en nieuw te nemen maatregelen op. We verwachten de catalogus
in de loop van 2014 in gebruik te nemen.
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[8b
Verbouwen met de winkel open
Station Utrecht Centraal staat in de steigers en dat zal de komende jaren zo
blijven. Ondertussen blijft het station open voor reizigers. We verbouwen dus
‘met de winkel open’. Dat brengt wel uitdagingen met zich mee. In plaats van
alles in één keer aan te pakken, verbouwen we in fasen.

Een grote bouwplaats
Het station Utrecht Centraal is één grote bouwplaats. Er komt een compleet
nieuwe terminal voor trein, bus en tram. [let project begon in 2011 en is naar
verwachting klaar in 2016. Dan heeft het station onder meer 2 nieuwe
ingangen, een kenmerkend golvend dak, perronkappen met zonnecellen,
bredere perrons én 22.000 inpandige stallingsplaatsen voor fietsen.
Bovendien zal de stationshal dan niet meer vastzitten aan winkelcentrum
Hoog Catharijne.
Huidig station is te klein
Vernieuwing van Utrecht Centraal is hard nodig. Het huidige Utrecht Centraal
is gebouwd voor 35 miljoen reizigers per jaar, en dat zijn er momenteel al 88
miljoen. In 2020 zijn dat er naar verwachting zelfs 100 miljoen: tijd voor actie
dus. Na de verbouwing heeft Utrecht het grootste station van Nederland.
Door de aanleg van een stationsplein worden het stadscentrum en het station
één geheel.
Alles draait gewoon door
Tijdens de bouw blijven de treinen gewoon rijden. Dat maakt het voor de
aannemers niet eenvoudig. Er is weinig ruimte voor de uitvoering. Ook de
aan- en afvoer van materialen is lastig. Dit is een forse uitdaging, want de
duizenden reizigers die Utrecht Centraal dagelijks ontvangt, moeten zo min
mogelijk last ondervinden. Materialen worden daarom vaak via het spoor en
‘s nachts aangeleverd.
Bouwen in fasen
Omdat de treinen blijven rijden is de vernieuwing van Utrecht Centraal
opgeknipt in 6 bouwfasen. Bij iedere bouwfase is een deel van de stationshal
afgesloten en wordt dat deel achter de schermen afgebroken en volledig
nieuw opgebouwd. Is de bouwfase klaar, dan kunnen reizigers gebruik maken
van het nieuwe deel, en wordt het volgende deel afgesloten. Voor de start
van een nieuwe bouwfase zijn de loopstromen gesimuleerd in een
loopstromenmodel.
Een ander voorbeeld van deze aanpak zijn de perrons. Het bouwbedrijf pakt
het perron voor perron aan. Er gaat steeds één perron dicht voor een periode
van 5 tot 6 weken.
rer lden1ca
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Het bouwbedrijf werkt daar dan 7 dagen per week, 24 uur per dag non-stop
aan. Daarna is het volgende perron aan de beurt. Treinen halteren dan op
andere perrons. We hebben er juist voor gekozen dit in de vakantieperiode te
doen, zodat minder mensen er last van hebben.
3 voetbalvelden groot
De nieuwe stationshal een constructie van beton, staal en glas wordt
ongeveer 25.000 m2 groot. Dat zijn 3 voetbalvelden, ofwel ruim 3 keer het
huidige stationsoppervlak. De draagconstructie van de huidige hal blijft in
gebruik, maar het dak gaat eraf en wordt vervangen.
—

—

Het dak erop
Op 10 oktober 2012 zijn we aan de Jaarbeurskant begonnen met het plaatsen
van het nieuwe golvende dak, een ontwerp van Benthem Crouwel
Architekten. 1-let dak boven het eerste nieuwe deel van het station is
inmiddels dicht en aangesloten op het bestaande dak.
Het nieuwe dak bestaat uit meerdere lagen. Vanuit de hal is de plafondlaag
zichtbaar. Die bestaat uit stalen geperforeerde platen van ongeveer 4 meter
lang. Maar boven op deze laag komen nog 4 lagen die zorgen voor isolatie en
geluiddemping. Daaroverheen gaat nog een dampremmende laag folie en een
steenwollen deken van 10 centimeter dik. Op al die lagen komt ten slotte een
aluminium dak.
Rondleidingen
Een paar keer per jaar organiseren we rondleidingen over het bouwterrein. Zo
houden we reizigers, omwonenden en andere geïnteresseerden op de
hoogte.

rer IÇWTI)IÎICaIIB

gil FiN’sfr& YouNc
A/’6UNT?WF5 LLP

ProRail Jaarverslag 2012

55

[8cj
Leefbaarheid
Het spoor maakt Nederland bereikbaar en draagt bij aan economische
ontwikkeling in een regio. Veel spoor betekent: veel mensen die langs het
spoor wonen en werken. Hoe meer treinen hoe groter de impact op de
omgeving. We willen een goede buurman zijn voor de omwonenden van het
spoor. Daarom vinden we leefbaarheid van groot belang. Een mooi voorbeeld
is de situatie in Nijverdal.

Een veiliger en leefbaarder Nijverdal
De verbindingsweg tussen Zwolle en Twente, de N35, loopt dwars door de
kern van Nijverdal. Dit veroorzaakt lange files en onveilige situaties. Dat moet
veranderen. Om de leefbaarheid en de veiligheid van het dorp te vergroten,
wordt de N35 verplaatst naar het tracé waar 3 jaar geleden het spoor nog lag.
Dat spoor is naar het noorden opgeschoven, waarde weg en het spoor
gezamenlijk in één tunnel zijn gelegd. Dit heet het Combiptan Nijverdal en is
de eerste gecombineerde weg- en spoortunnel in Nederland.
Rijkswaterstaat is de opdrachtgever van het plan. ProRail realiseert de
bovenbouw inclusief de beveiliging en richt het station in. Het Combiplan
Nijverdal Is in zijn geheel in 2014 klaar.

Wat levert het Combiplari Nijverdal op?
Minder files in de kern van Nijverdal.
Minder stank en geluidsoverlast.
Het stationsgebied wordt veiliger en beter bereikbaar.
Geen gelijkvloerse spoorkruisingen meer in Nijverdal, het waren er 5.
Een betere verkeersveiligheid in Nijverdal.
Dubbelspoor bij het station en de tunnel: hierdoor wordt de treinverbinding
betrouwbaarder.
Een nieuw station dichter bij het centrum van Nijverdal, in het open deel
van de tunnel.

—

—

—

—

—

—

—
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[8d)
Vragen en klachten
Storingen, geluidsoverlast en trillingen vormden in 2012 de top 3 van
onderwerpen waarover vragen en klachten bij ons binnenkomen. De
klanttevredenheid over onze afhandeling daarvan stijgt: eind 2012 kregen we
een 7.

24/7
Onze afdeling publiekscontacten is 24 uur per dag en 7 dagen per week
bereikbaar voor vragen en klachten, via telefoon 0800-7767245. In 2012
behandelden we 7.823 meldingen; 46% klachten, 43% vragen en 11%
opmerkingen. Dat is een stijging ten opzichte van 2011 (6.255 meldingen,
waarvan 45% klachten, 39% vragen en 16% opmerkingen).
Waardering stijgt
We vinden het belangrijk dat mensen die ProRail benaderen met een vraag,
klacht compliment, suggestie of melding, tevreden zijn over de afhandeling.
Medio 2011 was dat nog onder de maat: een 5,2. Eind 2011 zaten we op 6,8
en eind 2012 gaf het publiek ons een 7,2.
Top 6 vragen en klachten
1 Storingen of defecten (aan spoor en overweg)..
2 Geluidsoverlast (veroorzaakt door treinen, spoor, werkzaamheden).
3 Overlast door trillingen (veroorzaakt door treInen, spoor, werkzaamheden).
4 Veiligheid (openstaande hekken, losliggende objecten rond het spoor).
5 Kappen en snoeien rond het spoor (verbeteren veiligheid spoor).
6 Nieuwe projecten (zoals de stationsprojecten en aanleg Hanzelijn).
Feedback is belangrijk
De feedback van de ‘melders’ stellen we op prijs en gebruiken we in een
continu programma om onze dienstverlening te verbeteren op basis van
continue feedback van melders. De speerpunten voor 2013 zijn:
1 Het afhandelingsproces van complexe vragen en klachten versnellen.
2 De betrouwbaarheid van de dienstverlening vergroten.
3 De bekendheid van het gratIs ProRail-telefoonnummer onder omwonenden
vergroten.
4 Extra investeren in opleiding en training van medewerkers.
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[H9)

Een groen spoor
Milieubewustzijn en duurzaamheid zijn belangrijk voor ProRail. We willen dat
het spoor zo groen mogelijk is. Daarom werken we eraan om steeds zuiniger
om te gaan met energie en daarom hebben we de afgelopen jaren een
vergaand milieubeleid ontwikkeld, bedoeld om de natuur en het landschap te
versterken en het spoor duurzaam in te passen in de omgeving. We streven
naar 20% minder energieverbruik in 2015 ten opzichte van 2005 en we willen
de hoogste trede van de CO-prestatieladder bereiken in 2015. Dit realiseren
we door meer innovatieve spoortechnologie toe te passen en de
duurzaamheid van al onze belangrijke bedrijfsprocessen te verhogen.
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[9a]
Energieverbruik en C0
2
ProRail wil steeds zuiniger omgaan met energie. Zo willen we 20% energie
efficiency behalen in 2015 ten opzichte van 2005. Verder willen we dat al onze
energie duurzaam is in 2020 en dat de C0
.uitstoot van de spoorsector
2
vermindert

Doelstellingen
Begin 2011 zijn we met het ministerie van Infrastructuur en Milieu de
‘Meerjarenafspraak energie-efficiericy 2001-2020’ overeengekomen (MJA-3).
De doelstelling van dit programma is 20% energie-efficiency in 2015 ten
opzichte van 2005. Hiervoor Is gemiddeld 2% energie-efficiency per jaar nodig.
Daarnaast gaan we voor 100% duurzame inkoop of opwekking van energie in
2020 en helpen we vervoerders en leveranciers hun Cü
uitstoot te
2
verminderen.
Verbruikte energie
[KPI invoegen energieverbruik)
In 2011 hebben we 104 GWh elektriciteit (374 duizend GJ) verbruikt en 2,9
miljoen m
3 aan gas (113 duizend Gij. Dit verbruik is vergelijkbaar met het
energieverbruik van 13.000 huishoudens. In 2010 was dat 103 GWh
elektriciteit (371 duizend GJ) en 5,9 miljoen m
3 gas (230 duizend GJ). Het
verbruik in 2012 is bij publicatie van dit jaarverslag nog niet bekend.
De reductie in gas is voor een groot deel toe te schrijven aan de warmere
wintermaanden in 2011 (vergeleken met 2010), waardoor er minder energie
nodig was voor wissel- en gebouwverwarming.
Energie-efficiency
Voor de periode 2012-2016 hebben we een energie-efficiencyplan (EEP)
gemaakt, waarin we beschrijven hoe we 2% energie-efficiency per jaar gaan
realiseren.
[KPI invoegen doel 2012:

2,1%

doel 2011: 1,1% realisatie 2011: 0,8%]

In 2011 hebben we voor 9 Ti aan besparingen gerealiseerd. Dit komt overeen
met 0,8% energiebesparing. De besparing hebben we gerealiseerd door
wissels te saneren, LEO-verlichting in seinen aan te brengen en tientallen
wissels aan te sluiten op bodemenergie.

Ici

!J1

i’’

ProRail Jaarverslag 2012

59

Duurzaamheidsscan stations
Prokail is initiatiefnemer van het project SusStation en heeft hiermee op de
internationale duurzaamheidsconferentie van UIC een prijs ontvangen voor
‘bijzondere bijdrage aan duurzame ontwikkeling in de spoorsector’. In dit
project hebben we onder andere samen met NS en WIE adviseurs de
‘Stationsscan duurzaamheid’ ontwikkeld, waarin energieverbruik één van de 5
thema’s is. Bijna 100 van de 400 bestaande stations zijn in 2012 gescand. Het
inzicht dat dit oplevert wordt gebruikt in onderhoud en stationsprojecten.
Verschillende Europese landen hebben inmiddels belangstelling voor dit
product.
Zuinige stationsverlichting
Van het energieverbruik op stations betreft ruim 50% verlichting. In
samenwerking met lichtadviseurs en leveranciers is in kaart gebracht welke
technieken het meest efficiënt zijn. Dit is in 2012 vastgelegd in een
‘handreiking efficiënte stationsverlichting’ waarmee stationsprojecten vanaf
nu hun lichtontwerp zo efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren. De meest
efficiënte perronmasten zijn in 2012 beproefd op station Terwijde en op
station Naarden Bussum is LED-verlichting in de perronkap toegepast.
Zuinige informatleborden
Van het energieverbruik op stations gaat ongeveer 20% op aan
informatieborden voor reisinformatie, ook wel InfoPlus displays genoemd.
ProRail heeft het initiatief genomen om in samenwerking met de leverancier
deze schermen zuiniger te maken. Door het backlight te vervangen door LED
technologie wordt een scherm 40-50% zuiniger. In december 2012 zijn de
eerste ‘LED backlight’-schermen geplaatst op station Almere Poort en diverse
stations in de provincie Groningen.
-prestatieladder
2
C0
Minder COz-uitstoot door onszelf en onze leveranciers, dat is al jaren een
belangrijke doelstelling. Daarom hebben we de C0
-prestatieladder
2
ontwikkeld: hoe meer een bedrijf zich inspant om de C0
-uitstoot te
2
verminderen, hoe meer kans het maakt bij een aanbesteding. De ladder is
eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.
Vanwege internationale belangstelling is de ladder enkele malen in het
buitenland gepresenteerd, onder andere bij de Wereldbank. Daarnaast is het
bijhorende handboek in het Engels verschenen.
Ook ProRail heeft zich aan de ladder gecommitteerd en is gecertificeerd op
niveau 4 van de CO
-prestatieladder.
2
invoegen indicator van score ProRail op de COz-prestatieladder niveau 4]
C0
2
reductie bij ProRail
[kpi voetafdruk invoegen]
jDUINC’
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In 2011 hebben we als ProRail in totaal 68,9 kiloton COz-uitgestoten. In 2010
76,9 kiloton. De daling van onze eigen C0
-voetafdruk wordt vooral
2
veroorzaakt door minder energieverbruik en de duurzame inkoop en
opwekking van energie. De C0
-voetafdruk van 2012 is bij het uitkomen van
2
dit jaarverslag nog niet bekend.
Zorgen voor C0
-reductie bij vervoerders
2
De manier waarop de infrastructuur is ingericht heeft effect op het
energieverbruik en daarmee op de C0
-voetafdruk van treinen. Bij het
2
ontwerp van het spoor kunnen we hier steeds beter rekening mee houden. In
2012 is bijvoorbeeld gebleken dat de ombouw van de sporen bij station
Arnhem ervoor gezorgd heeft dat machinisten van NS op het traject
Nijmegen-Arnhem potentieel circa 15% van de tractie-energie kunnen
besparen doordat treinen langer kunnen uitrollen en minder vaak weer
hoeven op te trekken.
Daarnaast is de tijdelijke snelheidsbeperking bij Duivendrecht in november
2012 opgeheven. Hierdoor kan naar verwachting ruim 1 GWh aan tractie
energie per jaar worden bespaard omdat treinen niet meer onnodig hoeven
af te remmen en op te trekken.
-uitstoot van leveranciers brengen we verder omlaag door
2
De C0
vermindering van het gebruik van materialen (zoals spoorstaven,
bovenleidingportalen, dwarsliggers, bruggen, ballast enzovoort). Dit bereiken
we door betere benutting van de infrastructuur zodat minder uitbreiding
noodzakelijk is, door verlenging van de levensduur zodat minder vaak
vervanging nodig is, door het gebruik van duurzamere materialen en door het
hergebruik van materialen.
Duurzame inkoop en opwekking van energie
In 2020 willen we alle energie die we gebruiken duurzaam inkopen of
opwekken. In 2012 hebben we al 90% van het energieverbruik verduurzaanid.
Er is voor 100 GWh aan windenergie ingekocht. l-liern,ee is vrijwel alle
elektriciteit die we gebruiken voor onze kantoren en infrastructuur (stations,
wissels, seinen, overwegen enzovoort) afkomstig van windmolens in
Nederland.
Daarnaast hebben we in 2012 zonnesystemen geplaatst op Utrecht Centraal
en Rotterdam Centraal. In Utrecht zijn de nieuwe perronoverkappingen
gemaakt van staal en lichtdoorlatend gebogen glas met daarin zonnecellen. In
Rotterdam is 10.000 mz aan zonnepanelen geïntegreerd in de overkapping.
Hiervoor ontving onze leverancier Scheuten Solar een Dutch Solar Award.
Een deel van de energie die nodig Is voor wisselverwarming is in 2012
verduurzaamd door in onder andere Arnhem, Almelo en op de Hanzelijn bij
ruim 100 wissels gebruik te maken van bodernwarmte in plaats van gas.
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[9bJ
Natuur en landschap
ProRail wil meehelpen de natuur en het landschap te beschermen en te
versterken. Zo hebben we gewerkt aan beheer van onze spoorbermen en aan
de ontsnippering van natuurgebieden.

Belangrijkste pijlers van ons natuur- en landschapsbeleld
Ons natuur- en landschapsbeleid is gericht op:
Het voorkomen of beperken van negatieve effecten op natuur- en
landschap.
Het beschermen en behouden van de natuur- en landschapswaarden van de
spoorbermen.
Het ontwikkelen van nieuwe natuur- en landschapswaarden.
Het terugdringen van negatieve effecten uit het verleden.

—

—

—

—

Spoorbermen
Spoorbermen, in totaal 3.200 hectare, vormen een belangrijk leefgebied voor
planten en dieren, vaak soorten die zich elders moeilijk handhaven. Daarnaast
doorsnijden spoorlijnen leefgebieden van dieren en vormen zonder
zorgvuldige inpassing in het landschap een barrière voor dieren. Aanleg en
onderhoud van spoorverbindingen kunnen dus grote impact hebben op de
flora en fauna.
<invoegen kaartje van Nederland met natuurgebieden en spoor>
We vinden het belangrijk om de natuurwaarden van onze spoorbermen te
beschermen. Voor alle spoorbermen hebben we bermbeheerplannen, waarin
staat welke natuurwaarden we waar willen behouden of ontwikkelen. Door
het uitvoeren van ecologisch beheer kunnen hogere natuurwaarden in de
spoorbermen worden ontwikkeld. Voorbeelden zijn verschralingsbeheer,
gefaseerd maaien en locatiespecifiek beheer. Hierbij houden we rekening met
de technische en veiligheidseisen die aan bermen worden gesteld. In 2012
hebben we onderzocht of we ecologisch beheer kunnen doorvoeren tegen
aanvaardbare kosten. Dit heeft een aantal kansrijke vormen van ecologlsch
beheer opgeleverd, die nog verder moeten worden uitgewerkt.
Ontsnippering van natuurgebieden
Spoorwegen lopen vaak midden door leefgebieden van dieren. Door
faunapassages aan te leggen, kunnen we deze gebieden weer met elkaar
verbinden. Dat hebben we zo afgesproken in het Meerjarenprogramma
Ontsnipperlng (2004-2018).
In 2012 zijn we druk bezig geweest met het ecoduct Op Hees bij Den Dolder.
Afgelopen zomer zijn daar 50 betonnen liggers van elk 30 meter lang en
33.000 kilo zwaar onder grote belangstelling over het spoor geplaatst. Het
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ecoduct is naar verwachting in april 2013 gereed. Daarmee is een belangrijke
verbinding op de Utrechtse Heuvelrug hersteld. Niet alleen reeën, dassen,
boommarters en zandhagedissen maken straks gebruik van het ecoduct. Ook
recreanten kunnen dat doen: een strook van 10 meter is aangelegd voor
voetgangers en fietsers. De overige 50 meter is voor de dieren.
Dassentunnels worden goed gebruikt
Dassentunnels zijn een succes. Vossen, dassen en andere diersoorten maken
er gebruik van. Dat blijkt uit onderzoek dat we zijn gestart met Rijkswaterstaat
en de provincie Noord-Holland. We onderzoeken hoe de dassentunnels onder
de provInciale weg N417, rijksweg A27 en onder het spoor Hilversum-Utrecht
nu worden gebruikt en wat het effect is van de nieuwe ecoducten en
dassenvoorzieningen die hier worden aangelegd. De dassenpopulatie in dit
gebied bestaat inmiddels uit ruim 170 dassen. In 1985 waren het er nog maar
6.
Andere ecoprojecten in 2012
Ecoduct Zwaluwenberg: de bouw hiervan is eind 2011 begonnen, het
ecoduct is naar verwachting in 2013 gereed.
Ecopassage Weerter en Budelerbergen: de aanleg van deze ecopassage over
rijksweg, spoor en gemeentelijke wegen is in 2012 door ons gegund.
Bijzonder aan dit project is dat het zand afkomstig is van
natuurontwikkelingsprojecten van de Stichting Het Limburgs Landschap.
Kleine faunavoorzieningen: in 2012 is de aanleg van 72 kleine
faunavoorzieningen ongeveer 50 duikers en 20 loopvoorzieningen in
bestaande duikers in een contract gegund. De aannemer heeft van 2013
tot en met 2017 de tijd om de voorzieningen te realiseren.

—

—

—

—

—

Brochure Kleine Faunavoorzieningen:
In 2012 heeft ProRail een brochure (link naar de brochure) uitgebracht met
een selectie van kleine faunavoorzieningen die toegepast kunnen worden bij
infrastructurele projecten langs het spoor. Het gaat om eenvoudig te
realiseren voorzieningen die zonder veel moeite en vrijwel kosteloos
aanvullend kunnen worden toegevoegd aan het project. Deze ‘instant’
voorzieningen, bieden meer leefruimte voor bijzondere diersoorten die langs
en in de omgeving van het spoor voorkomen. Bij de brochure is een
technische handleiding opgesteld, zodat iedere willekeurige aannemer ze kan
realiseren. In het uitvoeringscontract met de aannemer voor de Kleine
Faunavoorzieningen is het treffen van deze extra voorzieningen
meegenomen.
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Milieuovertredlngen
Voldoen aan milieuwet en regelgeving is een belangrk uitgangspunt in onze
bedrijfsvoering. Na een daling in de afgelopen jaren, is het aantal
overtredingen in 2012 helaas weer toegenomen.

Aantal overtredingen
[tabel indicator invoegen)
In 2012 zijn er 56 overtredingen geconstateerd door het bevoegd gezag en
vonden er 4 strafrechtelijke onderzoeken plaats. In 2011 werden er 35
overtredingen geconstateerd en 5 strafrechtelijke onderzoeken, in 2010 73
overtredingen.
Ongeveer de helft van de overtredingen is gerelateerd aan één van de 11
milieurisico’s, die we in 2011 hebben benoemd. Bijvoorbeeld het niet kunnen
voldoen aan de informatieplicht over de plaats en aard van gevaarlijke stoffen
in goederenwagons. Deze informatie is nodig voor hulpdiensten in geval van
calamiteiten. We werken aan een informatiesysteem dat hierin eind 2013
moet gaan voorzien, en hebben een tussenoplossing georganiseerd door de
wagenlijsten binnen 15 minuten beschikbaar te hebben voor hulpdiensten.
Ook waren er geconstateerde overtredingen door tekortkomingen aan
bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid voor brandweer op enkele
emplacementen. Hiernaast waren er overtredingen van geluidvoorschriften,
bijvoorbeeld doordat locomotieven onnodig lang stationair draaien.
De andere helft van de overtredingen heeft vooral te maken met:
Opslag milieugevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld het ontbreken van een
lekbak, stofaanduiding of aanrijdbeveiliging, of het onbeheerd achterlaten.
Bodemverontreiniging, bijvoorbeeld door olielekkages uit treinen en door
materieelaa n nemers.
Bodembescherming, bijvoorbeeld vloeistofdichte vloeren TWI of een
tankplaat defect, niet gekeurd of niet conform de eisen.
Gasflessen, bijvoorbeeld flessen die niet tegen omvallen zijn beschermd of
die niet tijdig gekeurd zijn.

—

—

—

Overtredingen door derden
In ongeveer 30% van de gevallen gaat het om overtredingen die veroorzaakt
zijn door derden, bijvoorbeeld op materieelwerkpiaatsen bij emplacementen.
Daarom zijn we in 2012 begonnen NedTrain en vervoerders aan te spreken op
het niet naleven van hun verplichtingen. Ook zijn we begonnen met het
ontwikkelen van een sanctiebeleid voor derden die een overtreding begaan.
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Goederentreinen
Opvallend veel overtredingen hadden te maken met rangeren en
samenstellen van goederentreinen met gevaarlijke stoffen op
emplacenienten. Op dit terrein werden we In 2012 nauwlettend in de gaten
gehouden door inspectiediensten van ministeries, provincies en gemeenten.
Een risico is dat huipdiensten (de brandweer) niet tijdig weten of treinen
gevaarlijke stoffen bevatten om eventueel brand of explosies effectief te
kunnen bestrijden. Een ander risico is dat de brandweer geen toegang heeft
tot goed werkende bluswatervoorzieriingen op emplacementen. ProRail werkt
aan een informatiesysteem gevaarlijke stoffen dat informatie geeft over
locatie en aard van gevaarlijke stoffen in goederenwagons. Ook werkt ProRail
aan realisatie van voldoende en goed bereikbare bluswatervoorzieningen op
emplacementen waar gerangeerd wordt met gevaarlijke stoffen. Beide
verbeteracties moeten eind 2013 geheel zijn afgerond.
Eigen inspecties
We hebben ook zelf inspecties uitgevoerd om tekortkomingen tijdig te
kunnen constateren en op te lossen en om een goed beeld te krijgen van de
naleving en de effectiviteit van onze aanpak.
Oplossingen
Overtredingen bespreken we in één van de 4 Regionale Comités Milieu
(RCM’s). Soms Is doorgeleiding naar het Landelijk Comité Milieu (LCM)
noodzakelijk.
Sinds 2012 werken we met een norm voor het tijdig oplossen van
overtredingen. Onze ambitie is dat we minstens 80% van de overtredingen op
tijd oplossen. Als de tekortkomingen geconstateerd worden door het bevoegd
gezag, dan legt het bevoegd gezag de termijn voor oplossing op. In 2012
hebben we die termijn in 90% van de gevallen gehaald. Als we zelf de
tekortkoming constateren, dan hanteren we daarvoor een oplostermijn van 3
maanden. In 2012 is in 80% van de gevallen die termijn gehaald.
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Een doelgerichte organisatie
Klantgerichter, resultaatgerichter en efficiënter werken, zonder in te boeten
op kwaliteit; dit is een uitdagende opdracht die we alleen met succes kunnen
oppakken als we efficiënter en effectiever gaan werken. Daarvoor doen we
een beroep op onze medewerkers, onze kwaliteit en ons vakmanschap.
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Onze medewerkers
De komende jaren willen we steeds effectiever en efficiënter werken. Dat
vraagt wat van onze medewerkers. We willen ze daarin zo goed mogelijk
ondersteunen: door een goede, betrokken werkgever te zijn, een bedrijf waar
mensen met plezier werken. Ook in 2012 stond ProRail hoog genoteerd als
prettige werkgever. Minder goed scoren we op verzuim en evenwichtige
leeftijdsopbouw.

Sturen op effectiviteit en efficiency
Als organisatie willen we slagvaardiger werken, we willen méér bereiken
tegen minder kosten, Daarom richten we onze processen efficiënter in en
brengen we eventuele overlappen tussen afdelingen in kaart.
[grafiek aantal medewerkers, en aantal inhuurmedewerkers per maand),
Ondersteuning vanuit HRM
Deze aanpak vraagt een cultuurverandering in de ProRailorganisatie. Onze
afdeling HRM helpt daarbij. Zo zijn we bezig met (strategische)
personeelspianning, eHRM <link naar eHRM> en een omvangrijk programma
voor leiderschapsontwikkeling, want een cultuurverandering inzetten kan niet
zonder dat het management daarin een voorbeeldrol vervult. Bovendien is
het van groot belang dat onze leidinggevenden het vakmanschap van hun
mensen voldoende benutten en persoonlijke groeiruimte geven.
Begeleiding naar een nieuwe baan
In 2012 is MatchPoint in het leven geroepen, ons nieuwe mobiliteitscentrum.
Of het nu gaat om vrijwillige of gedwongen mobiliteit binnen of buiten
ProRail, MatchPoint kan medewerkers daarbij begeleiden en biedt
ondersteuning met trainingen, begeleiding en actieve bemiddeling.
Zelfredzaamheid en zelfsturing staan centraal.
De eerste successen
MatchPoint is in juni 2012 gestart. Inmiddels zijn bijna alle boventallige
medewerkers op een nieuwe plek binnen ProRail terechtgekomen, of hebben
ze ProRail verlaten met een transferbudget. In totaal zijn ruim 100
medewerkers begeleid door MatchPoirit. Via de plaatsingsprocedure hebben
36 medewerkers een nieuwe baan binnen ProRail gevonden.
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Tevredenheid en betrokkenheid

Tevreden medewerkers
Betrokken medewerkers
Gemiddeld

2010

2011

2012

85%
82%
84%

86%
79%
83%

87%
78%
83%

We hechten veel waarde aan tevreden en betrokken medewerkers.
Medewerkers zijn immers het belangrijkste kapitaal dat we hebben: zonder
hen geen ProRail. Elk jaar meten we hun tevredenheid en betrokkenheid. Het
ene jaar doen we dat via een eigen werkbelevingsonderzoek, het andere jaar
door mee te doen aan het Beste Werkgeversonderzoek van
onderzoeksbureau Effectory.
Onze medewerkers zijn over het algemeen heel tevreden, zo blijkt uit de score
van 87%. Op de punten directe collega’s, werktijden en beloning scoren we
beter dan de benchmark van ruim 500 Nederlandse bedrijven. Op de punten
Organisatie (efficiency en rolduidelijkheid) en klantgerichtheid scoren we lager
dan de benchmark. Op het punt effectiviteit scoren we beter dan in 2011,
maar nog altijd lager clan de benchmark. Dat willen we veranderen door
concrete afspraken te maken met medewerkers over hun bijdrage aan onze
strategische doelen.
Verzuim
2010

2011

2012

Realisatie
4,4%
4,3%
4,5%
Norm
4,8%
4,2%
4,5%
De ziekte-uren zijn uitgedrukt als percentage van het aantal beschikbare uren.
Het ziekteverzuim steeg in 2012 naar 4,5%. Deze stijging kunnen we verklaren
door het groeiende aandeel oudere medewerkers. Ouderen zijn mindervaak,
maar wel langer ziek dan jongeren.
Bij roostergebonden personeel ligt het verzuim hoger. Daarom hebben we
voor een aantal verkeersleidingsposten extra re-integratieondersteuning
ingezet, zoals extra capaciteit voor re-integratie van lang verzuim en de
structurele inzet van arbeidsdeskundigen. Ook informeren we managers en
medewerkers beter over goede manieren van re-integreren. Zo willen we het
verzuim terugdringen.
Diversiteit
AandeelvrouwenindeTop80
Instroom <40 jaar
Instroom allochtonen

2010

2011

2012

18%
70%
15%

21%
70%
14%

21%
68%
15%
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Om professionele en deskundige diensten te blijven verlenen, willen we een
divers personeelsbestand. Vertrekkende medewerkers willen we daarom
graag vervangen door meer jongeren en allochtonen. Ook willen we in 2015
30% van onze top 80-functies bezet hebben door vrouwen. In 2012 is het
aandeel vrouwen in top 80-functies stabiel gebleven. De instroom van
jongeren onder de 40 jaar is iets teruggelopen.
Leeftijdsopbouw
20—29 jaar
30—39 jaar
40—49 jaar
50—59jaar
60 jaar

2010

2011

2012

10%
24%
34%
29%
3%

9%
23%
34%
30%
4%

9%
22%
32%
32%
5%

Bij ProRail werken relatief veel 50-plussers. Hun aandeel is gestegen van 34%
in 2011 tot 37% in 2012. Dat betekent dat de komende 15 jaar ruim een derde
van onze medewerkers met pensioen gaat. Omdat de instroom van nieuwe
medewerkers afneemt, slagen we er maar beperkt in om te verjongen. Dit
krijgt in 2013 meer managementaandacht.
Opbouw medewerkersbestand
Type arbeidsovereenkomst:
2010
Vaste contracten
Tijdelijk voor vast
Tijdelijk
<Invoegen indicator:
<Invoegen indicator:
<invoegen indicator:
<Invoegen indicator:

88%
10%
2%

2011
94%
4%
2%

2012
xx%
x%
x%

instroom: 2012: ntb, 2011: 256, 2010: 568
uitstroom: 2012: ritb, 2011: 204, 2010:196
uitstroom vrouwen: 2012: ntb, 2011:, 2010:
leeftijd onder de 30 jaar: 2012: ntb 2011:, 2010:26%
leeftijd 30 t/m 39 jaar: 2012: ntb 2011:, 2010:32%
leeftijd 40 t/m 49 jaar: 2012: ntb 2011:, 2010:23%
leeftijd 50 t/m 59 jaar: 2012: ntb 2011:, 2010:11%
leeftijd ouder dan 59 jaar: 2012: ntb 2011:, 2010:8%
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Onze kwaliteit
De kwaliteit van onze organisatie willen we voortdurend op peil houden en
waar nodig verbeteren. Daarom bekijken we zorgvuldig waar we ons HRM
beleid en ons performance management kunnen verbeteren. Ook hechten we
veel waarde aan het versterken van leiderschap.

Heroriëntatie op HRM
In 2012 hebben we onze HR-functie onder de loep gelegd. Hoe kunnen we
HRM zé inrichten dat het maximaal bijdraagt aan onze doelstelling: efficiënter
en effectiever werken? We hebben ons vooral gericht op:
Hoe kan de HR-functie helpen bij een goed samenspel tussen medewerker,
lijnmanager en de HR-afdeling?
Welke HR-diensten hebben we daarbij nodig?
Welke inrichting van de t-IR-afdeling past daar het beste bij?

—

—

—

In 2012 hebben we de eerste stappen gezet.
Verbeteren van ons performance management
Performance management is essentieel om de prestatie van ProRail steeds
verder te verbeteren. De crux van performance management is: zorgen dat
met iedereen goede en uitdagende afspraken worden gemaakt die bij elkaar
optellen tot de realisatie van de strategie van ProRail. Alleen als de
persoonlijke ambities en resultaten van medewerkers optimaal aansluiten bij
de ambities en doelen van onze organisatie, dan kunnen we optimaal aan de
eisen van onze klanten en stakeholders voldoen.
In 2012 hebben de directie, de OR en de vakbonden afgesproken om ons
performance management te evalueren, zodat we kunnen nagaan of en waar
we kunnen verbeteren. Op dit moment is een speciale werkgroep nog bezig
met het formuleren van een advies, aan de hand van de uitkomsten van de
evaluatie.
Sterker leiderschap
Ook sterk leiderschap Is essentieel voor ProRail, nu misschien wel meer dan
ooit. Onze leidinggevenden staan voor de uitdaging om een cultuuromslag
naar effectiever en efficiënter werken in goede banen te leiden. Tegelijkertijd
willen we de kwaliteit van onze dienstverlening waarborgen. We hebben de
verbinding gelegd tussen leiderschapsontwikkeling die vanuit HRM is
opgestart en de veranderopdracht Lean: klantgericht en continu verbeteren.
De eerste Lean Leiderschapstrainingen voor managers uit onze top 100 zijn
inmiddels in 2012 afgerond.
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1-let wordt ons steeds duidelijker dat organisatie- en leiderschapsontwikkeling
hand in hand gaan. Dat is ook merkbaar door de rol van HRM in het
veranderprogramma 2012-2015. Diverse interne orgariisatieadviseurs voegen
waarde toe aan de verschillende organisatievraagstukken. Verder zijn onze
leiderschapsprogramma’s ook gebaseerd op de combinatie van organisatieen leiderschapsontwikkeling. De ontwikkelingen bij enkele van deze
programma’s:
Programma’s voor managers stonden in 2012 vooral in het teken van leiding
geven aan onze cultuuromslag.
Team- en leiderschapstrajecten: bij de bedrijfseenheden Operatie,
Projecten, Vervoer en Dienstregeling, Financiën en de staven zijn
leiderschapsontwikkeltrajecten gestart en afgerond. Daarnaast werken we
aan programma’s voor vrouwen aan de top.
Programma voor high-potentiais: in 2012 hebben we dit programma
afgerond voor de eerste lichting, in oktober is een nieuwe groep van 20
talentvolle managers van start gegaan. Het programma wordt als
baanbrekend ervaren, vooral omdat het is geïntegreerd in de dagelijkse
praktijk op de werkvloer.

—

—

—

Enkele resultaten van onze kwa llteltsprogramma’s
Het aanwezige potentieel bij onze medewerkers wordt beter benut.
We kunnen beter sturen op samenhangende bedrijfsprocessen van
verschillende bedrijfsonderdelen.
De relaties met de andere partijen in de spoorketen verbeteren (lees:
worden effectiever).
We kunnen beter omgaan met spanningen en moeilijke situaties.
We gaan meer bezonnen te werk: eerst reflecteren, dan pas handelen.

—

—

—

—

—

Job rotation tussen Rijkswaterstaat en ProRail
In onze Strategische Alliantie 2011 hebben Rijkswaterstaat en ProRail
afgesproken nog nauwer met elkaar samen te werken. In dat kader maken we
job rotation mogelijk. Onze medewerkers krijgen de mogelijkheid om voor
een aantal maanden ervaring op te doen bij Rijkswaterstaat en andersom. Dit
is een prima manier om kennis uit te wisselen. De eerste uitwisseling heeft al
plaatsgevonden, een medewerker van Rijkswaterstaat heeft 4 maanden tot
ieders tevredenheid stage gelopen bij MatchPoint.
eHRM
In 2012 is begonnen met de uitrol van eHRM (Electronic Human Resource
Management) waarmee medewerkers via intranet zelf hun personeelszaken
kunnen regelen. Het is een tweejarig programma dat eind 2013 is voltooid.
Met de uitrol van eHRM wordt een bijdrage geleverd aan de
cultuurverandering binnen ProRail met de verschuiving van ‘bediend worden’
naar ‘zelfbediening’. Resultaten zijn een vergroting van de integrale
aansturing op de personeelsdiensten en een effectievere en efficiëntere
aanbieding van de HR-basisprocessen.
terJatt
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In 2012 zijn de eHRM-modules Ziekmelding en Verzuim, Poortwachter,
Wijziging Persoonsgegevens, Onkosten IJeclaratie, Kilometer Declaratie,
Inzage Pdossiers, Inzage Jaaropgave, Inzage Loonstrooken eFormulieren
uitgeroid. Daarnaast is een aantal rapportages op het gebied van Ken- en
Stuurgetallen via eHRM voor het management beschikbaar gesteld. In 2013
worden, naast meer stuurinformatie voor de lijn, 13 nieuwe applicaties van
eHRM uitgerolci.
Integriteit
ProRail heeft 3 vertrouwenspersonen voor ‘vermoede misstanden’. In 2012
zijn zij 12 keer benaderd. Van deze gevallen betroffen 9 geen
integriteitskwesties, de vertrouwenspersonen hebben persoonlijk advies
kunnen geven. In één geval is niet ingegaan op een geuite klacht. Aanvullend
is één situatie van ongewenst gedrag gemeld bij de president-directeur. Hier
is adequaat op gereageerd. Verder heeft er in 2012 één integriteitskwestie
plaatsgevonden. Dit is intern, tussen medewerker en manager, opgelost. Een
in het 2011 jaarverslag vermeld vermoeden van fraude is na onderzoek
ongegrond gebleken.
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Ons vakmanschap
ProRail kent een grote diversiteit aan technische disciplines. Dat maakt ons
niet alleen een aantrekkelijke werkplek voor vakmensen, maar ook een bron
van unieke spoorkennis. Willen we het spoor nog veiliger, betrouwbaarder,
punctueler en duurzamer maken, dan is vakmanschap een absolute
voorwaarde.

Tendensen op de arbeidsmarkt
Technische en logistieke kennis zijn belangrijk voor ons. Daar moeten we hard
aan werken, zeker met het oog op de toekomst:
De komende jaren vergrijst de Nederlandse beroepsbevolking en ontstaat
krapte op een deel van de arbeidsmarkt, vooral in ICT en techniek: we
verwachten dat per jaar 2 tot 3% van onze technische medewerkers
uitstroomt.
De spoorsector heeft per jaar ongeveer 75 nieuwe raildeskundigen nodig.
Tegelijkertijd kiezen steeds minder jongeren om verder te gaan in de
techniek. Nog sterker: bijvoorbeeld op het hbo rondt slechts 17% van de
studenten zijn technische studie af.

—

Hernieuwde aandacht voor vakmanschap
Onze medewerkers zijn vakmensen. We moeten hun talenten ontwikkelen, en
spoorkennis binnen de organisatie borgen en overdragen. Het betekent ook
dat we de spoorsector op de arbeidsmarkt beter zichtbaar moeten maken. Dit
doen we door samen met andere spoorbedrijven te investeren in mbo- en
hbo-opleidingen.
—

—

-__________

Investeringen in de toekomst, in 2012
Investeren in kennisontwikkeflng en opleiding is investeren in de toekomst.
Een overzicht van onze investeringen in 2012:
Samenwerking met het mbo: samen met NS en de procesaannemers
maakten we in 2011 al een business case. Binnenkort wordt de Stichting
Railcollege officieel opgericht.
Volledige hbo-studie railtechniek: samen met de brancheorganisatie
NLingeriieurs, de vakgroep Railinfra van Bouwend Nederland en de
Hogeschool Utrecht ontwikkelen we een specialisatie railtechniek, die In
september 2013 van start gaat. Vooruitlopend hierop is in september 2012
de minor railtechniek begonnen.
Interne Opleidingen binnen ProRail zijn er onder andere voor Financiën en
Legal interne opleidingen.
De Rijksprojectacademie: samen met Rijkswaterstaat, de
Rijksgebouwendlenst en enkele andere partijen zijn we partner in de
Rijksprojectacademie. Deze academie biedt leerprogramma’s, een
kennisnetwerk en kennisoritwikkeling aan ervaren
overheidsprojectmanagers.

—

—

—

—
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Vernieuwd introductieprogramma: dit programma start per 1 januari 2013,
en is bedoeld voor nieuwe medewerkers.
Het ProRail-leermanagementsysteem: via een intern loket ontsluiten we
leerhjnen, leeractiviteiten en de vordering daarop op een efficiënte en
gebruikersvriendelijke manier.
Verkeersleiding Vakopleidingen: in de Verkeersleiding Vakopleidingen
worden treiridienstleiders en verkeersleiders in een gesimuleerde omgeving
opgeleid en ze krijgen er jaarlijks een hernieuwde instructie.
Een e-Iearningmodule voor de winter: om het treinverkeer zo veel mogelijk
ongehinderd te laten rijden tijdens winterweer, is een e-learningmodu?e
voor de winter ontwikkeld. Deze module is zowel voor ProRail- als NSmedewerkers toegankelijk.

Young ProRail
Zorgen dat jonge medewerkers elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en
kennis opdoen van de dynamische infraweretd: dat gebeurt binnen Voung
ProRail, het platform van zo’n 350 medewerkers tot circa 35 jaar. Naast de
maandelijkse netwerkborrel zijn er stucliereizen, lezingen, sportactiviteiten en
activiteiten gericht op persoonlijke ontwikkeling. In 2012 lag de focus op
extern netwerken, en met succes. Young ProRail groeit uit tot een
veelgevraagd sparringpartner van andere jongerenorganisaties uit de
spoorwereld.
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Een betrokken werkgever
ProRail wil een goede werkgever zijn, met oog voor de talenten en
vaardigheden van haar medewerkers. We willen onze medewerkers een
werkplek bieden waar ze

graag

(komen) werken. Ook in 2012 investeerderi we

daarin.
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Duurzame inzetbaarheid
Dat medewerkers langer gemotiveerd en gezond aan het werk zijn en blijven,
is voor ProRail van onschatbare waarde. We noemen dat duurzame
inzetbaarheid

—

en daarover hebben we niet de bonden afspraken gemaakt.

In 2012 keken we daarbij nog beter naar de relatie met onze bedrijfsdoelen.

Individu en doelgroep
ProRail zet al langer in op duurzame inzetbaarheid. Afspraken daarover
werden tot nu toe vooral op individueel niveau gemaakt. Dat verandert: de
laatste jaren wordt de ontwikkeling van medewerkers steeds meer bezien in
het licht van de organisatie als geheel.
Toch bleek het op de werkvloer lastig om duurzame inzetbaarheid hoog op de
agenda te houden. Daarom kozen we in 2012 voor een andere benadering,
waarbij we niet meer op het individu waren gericht, maar op specifieke
doelgroepen binnen de Organisatie.
Vitaal Werken
De werkgever speelt een belangrijke rol bij duurzame inzetbaarheid, maar
cruciaal is de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf. Daarom hanteren
wij sinds 2012 het Vitaal Werken Advies, gebaseerd op een concept van TNO:
medewerkers vullen op eigen verzoek een uitgebreide vragenlijst in over
onder meer gezondheid, energie, kennis, vaardigheden en motivatie. Dat
resufteert in een Vitaal Werken Advies. Een Vitaal Werken-coach adviseert de
medewerker bij aanpassingen in werk of persoonlijk leven. Het resultaat is dat
medewerkers langer en vitaler (door)werken, wat de slagkracht van ProRail
vergroot en waardoor medewerkers zich op cle lange termijn beter voelen. In
2012 is de pilot voor deze aanpak succesvol afgerond bij de afdeling
Ongevallenbestrijding. In 2013 zal de aanpak voor andere afdelingen binnen
ProRail beschikbaar zijn.
—

—

Fit en gezond

Op allerlei manieren helpt ProRail haar medewerkers om fit en gezond te
worden en te blijven. Het projectbureau ProRail Vitaal is organisator en
deskundige vraagbaak. In 2012 heeft ProRail Vitaal 8 projecten gerealiseerd
en 7 opgestart (lopen door in 2013), vooral op verkeersleidingsposten, maar
ook bij andere afdelingen, zoals de workshops ‘Energie op liet werk’, ‘Voeding
op posten’ en ‘Fruit op de werkplek’. Ook hebben medewerkers health checks
gedaan om bewustwording over de eigen gezondheid te bevorderen. ProRail
breed zijn onder de aandacht gebracht: de Goed Bezig Bonus, de
Traploopweek en ondersteuning bij de Tour des Postes, een fietstocht langs
alle 13 verkeersleidingsposten, en zijn ook de Vitaal-nieuwsbnieven en een
projectenboekje uitgebracht.
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Job Alerts
ProRail is een grote organisatie, die de medewerker die daaraan toe is,
nieuwe uitdagingen kan bieden. Dat willen we meer voor het voetlicht
brengen. Daarom introduceerden we in 2011 Job Alerts: geabonneerde
medewerkers krijgen een e-mail hij interessante vacatures op de interne
vacaturesite. Gebruikers zijn zeer tevreden over de mogelijkheid van Job
Alerts en maken er regelmatig gebruik van. De gebruiksvriendelijkheid van
deze functionaliteit draagt daar zeker aan bij.
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Ondernemingsraad
Onze dienstverlening is het resultaat van hechte samenwerking tussen
werkgever en werknemer, ook op het hoogste niveau. Onze medewerkers zijn
vertegenwoordigd in de ondernemingsraad, een belangrijke stem binnen de
Organisatie.

Vernieuwingen
In april 2011 waren de verkiezingen voor de termijn 2011-2014. Daarbij zijn
leden van de ondernemingsraad en van de onderdeelcommissies gekozen;
Om de ondernemingsraad slagvaardiger te maken, ging het aantal leden terug
van 19 naar 11. Er wordt nog steeds gewerkt met dossierhouders: 2 per
dossier en 2 reserve. In 2012 hebben ondernemingsraad en bestuurders 11
keer overlegd. Dit ‘goede gesprek’ wordt gevoerd op basis van wederzijds
respect en met aandacht voor ieders rol en positie.
De achterban
Het medewerkersbestand van ProRail is groot, divers en betrokken. Het blijft
een uitdaging om ieders belang goed te vertegenwoordigen. De
ondernemingsraad werkt dan ook voortdurend aan een goede aansluiting met
de medewerkers. Dat gebeurt onder meer via intranet en de eigen
nieuwsbrief.
Af en toe vraagt de ondernemingsraad direct om input van medewerkers,
bijvoorbeeld bij het onderwerp bedriJfscultuur. De reacties worden
gebundeld, geartonimiseerd en besproken in de vergadering van de
ondernemingsraad. De samenvatting en aanbevelingen worden besproken
met de bestuurders.
Het dagelijks bestuur
F. Barel (voorzitter)
G. Kok (vicevoorzitter)
[sse (secretaris)
Belangrijke overlegpunten in 2012
Het programma 2012-2015: dit is regelmatig onderwerp van gesprek
geweest: waar gaat ProRail naartoe en wat betekent dat voor de
medewerkers?
Lean: in 2012 is veel gesproken over de invoering van de Lean-methode om
onze bedrijfsprocessen te verbeteren. De ondernemingsraad heeft advies
uitgebracht over het selectieproces van aanbieders en is nauw betrokken bij
de vervolgstappen in dit proces.

—

—
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—

—

—

—

—

—

—

—

—

Reisinformatie: per 1 november 2012 is de verantwoordelijkheid voor de
reisinformatie overgedragen van ProRail naar NS. De ondernemingsraad
heeft deze overgang intensief en professioneel begeleid.
Beoordelingscyclus: in 2012 is onze beoordelingscyclus geëvalueerd.
Keyrail: in 2012 is er helderheid gekomen over de positie van de
gedetacheerde ProRail-collega’s bij KeyRail.
1 in Finance: de voorlopige adviesaanvraag over een vernieuwde financiële
functie Is behandeld.
Beter voor Buiten: de ondernemingsraad is betrokken bij de samenvoeging
van Relatiebeheer van Projecten, Accountmanagement van Vervoer en
Dienstregeling en Omgevingscommunicatie, de Communicatiepool en
Publiekscontacten van Communicatie.
Huisvesting: er is overlegd over de huisvesting in Amsterdam en Utrecht en
over Het Nieuwe Werken.
De wijze van samenwerking tussen de bestuurder en medezeggenschap is
een belangrijk onderwerp van gesprek.
In aanwezigheid van president-commissaris Michiel Boersma heeft overleg
plaatsgevonden over wat in 2012 bereikt is en wat de verwachtingen zijn
voor 2013.
De president-directeur, Marion Gout-van Sinderen, en de directeur
Operatie, Paul Dirix, hebben deelgenomen aan een deel van het programma
van de medezeggenschapsdag.
Verder zijn onder neer het medewerkerstevredenheidsonderzoek en de
positionering van ProRail in de ondernemingsraad besproken.
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Effectieve bestedingen
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[H12aJ
Subsidies en bijdragen
ProRail is voor de financiering van haar activiteiten afhankelijk van de subsidie
en vergoedingen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en andere
overheden. Hiernaast ontvangen we gebrulksvergoedingen van vervoerders.
De bestedingen van deze middelen aan onze bedrijfsactiviteiten worden hier
toegelicht.

<Invoegen van subsidie overzicht>

Rapport Commissie Kuiken
Op 16 februari 2012 is het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en
innovatie spoor (Commissie Kuiken) gepresenteerd. Deze commissie heeft
onderzoek gedaan naar onderhoud en innovatie van het spoor, waarbij een
groot deel van het onderzoek zich heeft gericht op treinbeveiligingssystemen
en begrotingssystematiek. De commissie concludeert dat het Nederlandse
spoor hoge verkeersprestaties levert maar constateert tevens dat er sprake is
van een wissel op de toekomst. Bij beleidskeuzes is het hier en nu leidend en
wordt te weinig rekening gehouden met de lange termijn.
Naar aanleiding van de conclusies van Commissie Kuiken heeft de minister
van Infrastructuur en Milieu op 8juni 2012 aan de Tweede Kamer gemeld dat
zij een principebesluit had genomen over de landelijke uitrol van ERTMS,
binnen acceptabele kaders van hinder en kosten. In 2013 wordt hier onder
regie van het ministerie samen met de sector invulling aan gegeven in de
vorm van een ‘railmap’ waarover de Kamer op gezette tijden wordt
geïnformeerd. ProRail levert een inhoudelijke bijdrage aan de railmap.
In lijn met de aanbevelingen van de Commissie Kuiken ondersteunt Prollail
het ministerie in haar ambitie om de financiële transparantie te vergroten
door financiële overzichten van ministerie en ProRail op elkaar aan te laten
sluiten.
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[H12b)
Investeringsprojecten
De aanleg van spoor en stations vergt grote investeringen. We streven ernaar
de beschikbaar gestelde middelen in te zetten volgens de afspraken met de
betrokken partijen en binnen de geplande tijd. De grootste
investeringsprojecteri worden hier toegelicht.

<Invoegen interactieve grafiek met categorieën investeringsprojecten>
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(H12c]
Beheer en onderhoud
ProRail besteedt het onderhoud aan het spoor en de transferruimte op
stations uit. We willen dat deze onderhoudswerkzaamheden effectief en
efficiënt worden uitgevoerd. De kosten in het jaar 2012 hebben we hier
toegelicht.

Kosten in miljoenen euros
Grootschalig onderhoud
Kleinschalig onderhoud
Onderhoud transfer
Beheer (mci. kosten calamlteitenorganlsatie)
Planstudies/innova ties/verkenningen
Totaal

2012

2011

145
269
66
159
16
655

141
279
65
143
23
651

Grootschalig onderhoud
De kosten voor grootschalig onderhoud zijn met 3% toegenomen. De stijging
wordt voornamelijk veroorzaakt door een structurele verhoging van
activiteiten op het gebied van het slijpen van het spoor. Daarnaast zijn er
prijsstijgingen op het meetcontract en ad-hoc-projecten van invloed.
Kleinschalig onderhoud
De kosten van kleinschalig onderhoud zijn met 4% gedaald, voornamelijk als
gevolg van de overgang naar Prestatie Gericht Onderhoud (PGO) contracten
<link naar H3>. ProRail realiseert hiermee een betere kosten
prestatieverhouding. Daarnaast zijn in 2011 extra projecten uitgevoerd om
ProRail structureel beter voor te bereiden op zwaar winterweer.
Onderhoud transferen beheer
De kosten voor onderhoud transfer zijn vrijwel gelijk gebleven.
De beheerkosten bevatten voornamelijk kosten van beheer van IT-systemen,
kosten van het energieverbruik van de spoorinfra en de benodigde inzet bij
calamiteiten. De kosten zijn met 11% toegenomen in vergelijking met 2011,
voornamelijk als gevolg van het in gebruik nemen van nieuwe IT-systemen
(eind 2011), kosten voor de bedrijfsbrandweer en extra inzet van materieel
vanwege het winterweer.
Planstudies/innovaties/verkenningen
De kosten voor planstudies, innovaties en verkenningen zijn gedaald ten
opzichte van 2011 als gevolg van een lager activiteitenniveau.
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[H13]

Lagere kosten
ProRail ziet zich gesteld voor een uitdaging: ktantgerichter en
resultaatgerichter werken, maar vanwege de slechte economie met minder
middelen dan voorheen. In 2012 werkte elke afdeling binnen ProRail aan het
realiseren van concrete besparingen.
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[H13a)
Meer doen met minder budget
Een nog beter en veiliger spoor leveren, maar met minder budget: om dat
doel te bereiken, stelden we in 2012 voor heel ProRail Concrete
besparingsdoelen vast, waardoor we nog slimmer kunnen werken zonder aan
kwaliteit in te boeten.

Slimmer met materieel en energie
In 2012 werkten we aan deze maatregelen niet alleen gunstig voor het
spoor, maar ook voor het milieu:
Cyclisch slijperi van spoorstaven: het spoor moet langer mee en dat kan
door veelgebruikte sporen vaker te slijpen. Op termijn bespaart ProRail
hiermee op de kosten voor onderhoud en vervanging van het spoor. In 2013
verwachten we de eerste effecten van het cyclisch slijpen.
Langer gebruikmaken van duoblokdwarsliggers: minder vervangende
werkzaamheden leveren niet alleen kostenbesparingen op, maar ook
minder overlast voor de reiziger.
Doorvoeren van Wiel-Rail-Conditionering (WRC): met WRC laat de trein een
middel achter op het spoor dat de wrijving tussen spoor en trein
vermindert. Dat zorgt niet alleen voor minder geluid, maar ook voor minder
slijtage aan spoorstaven en treinwielen. Het resultaat is tweeledig: minder
onderhouds- en vervangingskosten en een betere beschikbaarheid van het
spoor. [link)
Langer gebruikmaken van energievoorzieningssystemen: minder vervanging
geeft minder vervangingskosten en ook minder overlast voor reizigers. We
gaan nog bepalen welke oplossing technisch haalbaar is.
Energiezuinige verlichting: in 2012 hebben we geïnvesteerd in
kennisvergarlng over energiezuinige verlichting. In 2013 starten de eerste
pilots op stations.
—

—

—

—

—

—

Efficiënter werken
In 2012 zijn we trajecten gestart om processen te versimpelen en de interne
kwaliteit te verbeteren. Daarnaast is er aandacht voor vermindering van het
aantal externe medewerkers, en in mindere mate ook het aantal fte’s binnen
de organisatie. Thema bij het hoger management was het terugbrengen van
extra onderhoudskosten bij uitbreidingsinvesteringen in het spoor.
Co-creatie voor meer kostenbewustzijn
Hoe zet een Organisatie haar middelen en mensen nôg beter in? De beste
antwoorden komen vaak van medewerkers zelf. Ook in 2012 werden zij via
het nieuwe co-creatieplatform Grand Central uitgenodigd om te komen met
innovatieve besparingsideeën. Co-creatie is niet alleen een middel om het
kostenbewustzijn binnen de Organisatie te verhogen. Het is ook een middel
om aanwezige kennis te delen en te verrijken. Resultaten in 2012 zijn veelal
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kleine, maar zichtbare verbeteringen. Zoals minder kleurenprints, inzichtelijk
maken van telefoonkosten per medewerker en meer interne procedures
online afhandelen in plaats van met papieren formulieren.
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[13bj
Taakstellingen
In 2011 zijn we gestart met het programma Kostenbewust Sporen. De
aanleiding was onze strategische doelstelling om de kosten per treinkilometer
met 20% te verlagen. Inmiddels is deze doelstelling achterhaald door diverse
bezuinigingstaakstellingen die door achtereenvolgende kabinetten zijn
opgelegd.

In 2011 zijn de volgende taakstellingen naar aanleiding van de plannen van
het kabinet-Rutte-Verhagen uitgewerkt en aan ProRail opgelegd. Deze
moeten vanaf 2015 ons kostenniveau met circa EUR 250 miljoen per jaar
omlaag brengen. Dit betreft enerzijds jaarlijkse structurele besparingen op
apparaat, beheer en onderhoud en anderzijds eenmalige besparingen op
projecten.
Jaarlijkse taakstellingen op apparaat, beheer en onderhoud:
EUR 160 miljoen (inclusief btw) per jaar besparen op het hoofdrailnet,
samen met NS. 1-let ProRail-aandeel hierin is EUR 110 miljoen per jaar.
De kosten van de ProRail-organisatie verminderen met jaarlijks [UR 37,5
miljoen (inclusief btw).

—

—

Eenmalige taakstellingen op projecten:
Minder budget voor kleine functiewijzigingen voor in totaal EUR 92
miljoen (meerjarig, inclusief btw).
Besparen door het toepassen van meer publiek-private samenwerking en
besparing op bovenwettelijke inpassingen (niet meer doen dan wettelijk
is vereist) voor in totaal EUR 245 miljoen (meerjarig) inclusief btw.
Aanvullend is met het ministerie van Infrastructuur en Milieu afgesproken
dat deze wordt ingevuld op de projecten PHS (EUR 194 miljoen, 0V SAAL
([UR 45 miljoen) en Goederenverbinding van Rotterdam naar NoordNederland (6 miJjoen).

—

—

Aanvullend is met het ministerie van Infrastructuur en Milieu bepaald dat het
verschil tussen de door ProRail benodigde financiële middelen en de voor
ProRail beschikbare middelen ad EUR 334 miljoen voor de jaren 2012-2020 uit
het Beheerplan 2011 (meerjarig, exclusief btw) door ProRail wordt opgelost in
de Beheerplannen 2012 en 2013. Globaal komt het totaal van alle hierboven
genoemde taakstellingen daarmee uit op circa EUR 250 miljoen per jaar.
Daarnaast is sprake van een taakstellende verhoging met [UR 50 miljoen van
de vergoeding die vervoerders betalen om het spoor te gebruiken. Deze
taakstelling verlaagt de kosten van ProRail echter niet.
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In 2012 is gebleken dat het Lenteakkoord en het Najaarsakkoord resulteren in
extra taakstellingen voor ProRail. Deze worden in 2013 door de Rijksoverheid
uitgewerkt, maar naar verwachting betreft dit een aanzienlijke korting op
uitbreidingsinvesteringen, geen compensatie voor de btw-verhoging en extra
efficiencydoelstellingen op personele kosten.
Doelstelling
Onze doelstelling is om alle opgelegde taakstellingen in te vullen en daarmee
een bijdrage te leveren aan de beheersing van de overheidsuitgaven.
Resultaten in 2012
In 2012 is het invullen van de taakstellingen uit het kabinet-Rutte-Verhagen
met concrete maatregelen afgerond.

KPI Life Cycle Costs (LCC)
<Invoegen KPI Life Cycle Costs, realisatie 2012: 9,43, realisatie 2011: 9,30>
De kosten per treinkilometer, ofwel Life Cycle Costs, zijn de kosten voor
beheer, onderhoud en vervanging van het spoor plus de nettokosten van
personeel en huisvesting (apparaat), gedeeld door het aantal gereden
treinkilometers. In de Life Cycle Costs wordt geen rekening gehouden met
financieringskosten. Ook worden de kosten van en de gereden kilometers op
de HSL-Zuid en de Betuweroute niet meegerekend.

De stijging van de realisatie van deze KPI in 2012 ten opzichte van 2011 wordt
voornamelijk veroorzaakt door hogere beheerkosten in verband met de
ingebruikname van nieuwe IT-systemen.
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2. Algemene teksten jaarverslag 2012

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Strategie
Corporate Governance
Risicomanagement
Profiel
Maatschappelijk verslaggevingsbeleid
Internationale benchmark
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[st]

Strategie
Het spoorsysteem is nog te kwetsbaar voor verstoringen om problemen snel
op te kunnen lossen. Daarom werkt ProRail aan een robuuster spoor dat groei
aankan, minder gevoelig is voor verstoringen, sneller kan worden hersteld en
lagere kosten vraagt. We gaan vermijdbare ongevallen en verstoringen
voorkomen, willen structureel de punctualiteit hooghouden en zetten op het
gebied van duurzaamheid extra stappen, bijvoorbeeld in de reductie van ons
energiegebruik. Met daarbij een grote focus op onze kernopclracht: zorgen
voor een spoor waarop de treinen voorspelbaar en betrouwbaar blijven
rijden, 24/7.
Linvoegen links naar programmaboekje]
Strategische doelen
Om dit te bereiken is ProRail een ambitieus veranderprogramma begonnen
waarin 4 strategische doelen centraal staan:
Veilig spoor nul vermijdbare ongevallen
Het terugdringen van roodseinpassages, het beperken van het aantal riskante
en onbeveiligde overwegen en het scheppen van de voorwaarden voor veilig
werken.
—

Betrouwbaar spoor— nul vermijdbare verstoringen
Meer en beter preventief onderhoud laten plegen aan het spoor en scherpe
analyses maken van terugkerende storingen.
Punctueel spoor verdere verhoging punctualiteit
Het verkorten van de hersteltijd en sneller herstel van het treinverkeer na een
verstoring en geen uitloop meer van werkzaamheden.
—

Duurzaam spoor 30% minder energie verbruiken en de hoogste trede van
de C0
-prestatieladder bereiken
2
Meer innovatieve spoortechnologie toepassen en duurzame materialen
gebruiken en duurzame stations ontwikkelen.
—

Deze doelstellingen hebben we geformuleerd in reactie op de ontwikkelingen
om ons heen en de verwachtingen die onze omgeving ten aanzien van ProRail
heeft. We hebben ten aanzien van deze doelstellingen zogenoemde
‘challenge sessies’ gehouden, waarbij de inhoud van het conceptprogramma
is gedeeld met diverse externe partijen (zoals vervoerders, havenbedrijven,
ingenieursbureaus, concessieverleners, aannemers en reizigersorganisaties).
De uitkomst van deze sessies heeft een plek gekregen in onderstaande 7
veranderopdrachten.
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7 veranderopdrachten
Om deze doelen in 2015 te bereiken zijn in overleg met diverse stakeholders
in 2012 7 verarideropdrachten geformuleerd:
1. Vergroten van de veiligheid.
2. Lean: klantgericht en continu verbeteren.
3. Robuuster en punctueler spoornet
4. Capaciteit voor meer treinen.
5. Meer innovatief en duurzaam.
6. Resultaatgericht en kostenbewust.
7. adequate scenario’s voor de toekomst.
Vergroten van de veiligheid
Het moet veiliger op het spoor. ProRail wil toe naar nul vermijdbare
ongevallen. Er mogen dus geen ongevallen meer voorkomen die we hadden
kunnen voorkomen. De scope daarbij is: veilig leven, veilig werken, veilig
reizen, security en veiligheidscultuur. We bereiken onze doelstellingen door
met prioriteit te werken aan het verminderen van roodseinpassages (STS’en)
en treinbotsingen, het verminderen van het aantal risico-overwegen en
onbeveiligde overwegen en het besteden van extra aandacht voor veilig
werken en gedrag.
Lean: klantgericht en continu verbeteren
Weten wie onze klant is, welke prestaties we leveren en inzicht in welk
steentje iedereen daaraan bijdraagt. Daar gaat Lean ProRail bij helpen. Lean
leert ons te werken in een keten naar de klant. We boren het aanwezige
vakmanschap en enthousiasme in onze Organisatie aan, met als uiteindelijk
doel dat iedere medewerker continu met verbetering bezig is. Op deze manier
draagt Lean dus bij aan de programmadoelen en aan een verandering naar
een klantgerichtere cultuur en bedrijfsinrichting.
Robuuster en punctueler spoornet
Elke keer dat het misgaat op het spoor zijn nog te veel reizigers de dupe.
ProRail streeft naar nul vermijdbare verstoringen, geen slechte dagen op het
spoor en een hogere punctualiteit van de treindienst met minder uitval van
treinen. Daarvoor starten we onder meer een wisselverbeterprogramma,
gaan we samen met vervoerders (concessieteams) storingsoorzaken per
corridor analyseren en wegnemen en maken we een fundamenteel re-design
van de be- en bijsturing.
Meer capaciteit voor treinen
Planning = uitvoering en uitvoering = planning. Dat is waar we elke
dienstregeling aan werken. Om te testen of een plan uitvoerbaar is, breiden
we onze gereedschapskist uit met simulatoren. We gaan voor een conflictvrije
dienstregeling met voldoende ruimte voor vervoersgroei, bijsturing en
onderhoud. Hiervoor ontwikkelen we ontwerpprincipes die zijn gericht op een
vereenvoudiging van de infrastructuur en versoepeling van de uitvoering van
de treindienst. Voor de lange termijn bepalen we in hoeverre de maatregelen
1)
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van Pl-IS gevoelig zijn voor wijzigingen in uitgangspunten die zijn gerelateerd
aan vervoersprognoses, lijnvoering, dienstregeling en infrastructuur.
Meer innovatief en duurzaam
In 2015 niveau 5 op de C0
-prestatieladder, in 2015 20% minder energie
2
verbruiken én alleen nog duurzaam opgewekte energie. Die doelen heeft
ProRail zich concreet gesteld op het gebied van duurzaamheid. Innovaties
richten we op de 4 strategische doelen (veilig, betrouwbaar, punctueel en
duurzaam). Denk aan de analyse van de STS-aanpak en het re-design van de
bijsturing. Ook willen we onze innovatiekracht meten en vervolgens
verbeteren om zo toe te werken naar een meer irinovatlef ProRail.
(Unks naar STS-passages en innovatie]
Resultaatgericht en kostenbewust
ProRail wil toe naar een succesvol en klantgericht bedrijf waar topprestaties
worden geleverd. Als we helder hebben wat de resultaten en
kostendoelstellingen zijn, gaan we werken aan een verbeterde sturing via
KPI’s, managementcoritracteri en selectie van projecten en activiteiten. Om
de resultaten algemeen bekend te maken, introduceren we bijvoorbeeld een
prestatiedashboard. Ook gaan we kijken of we de organisatie kunnen
optimaliseren en welke operationele verbeteringen en besparingen worden
uitgevoerd of noodzakelijk zijn. Alles met het doel ervoor te zorgen dat
ProRail de prestaties levert aan haar klanten binnen de daarvoor beschikbare
middelen.
Adequate scenario’s voor de toekomst
Wat is de mobiliteitsbehoefte in 2030? Reizen mensen juist meer of minder?
En wat is het aandeel van het spoor daarin? Genoeg vragen om over na te
denken. Daarom verkennen we samen met onze relevante stakeholders de
toekomst. We ontwikkelen verschillende scenario’s als input voor de strategie
voor 2016-2020. En stellen tegelijkertijd een toekomstvisie voor het spoor op
voor de periode 2020-2040. Zo leveren we een zichtbare bijdrage aan de
kennis en kunde van en over de hele spoorsector.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geïntegreerd in onze
bedrijfsdoelstellingen. We vervullen een maatschappelijke rol en stellen de
belangen van onze klanten en andere stakeholders voorop. De focus ligt
daarbij op de onderwerpen waarbij ProRail in maatschappelijk opzicht het
verschil maakt.
Uiteenlopende belangen
Als spoorbeheerder kijken we goed naar de wensen en de perceptie van onze
stakeholders. Dan blijkt dat die wensen tegenstrijdig kunnen zijn, of lijken. In
onze afweging gaan we vaak verder dan alleen voldoen aan de individuele
belangen van partijen en aan wet- en regelgeving. Het gaat ons om de
.i(icaI1e
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meerwaarde voor de hele samenleving. 1-fier ligt voor ons de uitdging om
innovatief en duurzaam te zijn. Dit is de kern van ons maatschappelijk
verantwoord ondernemen.
Goed voor het milieu
We willen het spoor zo duurzaam mogelijk beheren, waarbij we verder gaan
dan alleen voldoen aan wet- en regelgeving. Ook de omgeving van het spoor
willen we duurzaam beheren.
Omgeving
Voor onze omgeving willen we een goede buurman zijn. We realiseren ons
dat onze activiteiten als hinderlijk kunnen worden ervaren. We houden ons
aan de wet en aan de regels over geluid en trillingen. Waar dat nuttig is, gaan
we verder dan de regels voorschrijven. We kijken ook naar ons gedrag.
Transparantie en integriteit staan voorop.
Medewerkers
Voor onze medewerkers willen we een aantrekkelijke werkgever zijn.
Medewerkers zijn onze belangrijkste factor. We gaan voor een evenwichtige
organisatie. We willen ons menselijk kapitaal ontwikkelen en onze mensen
nog klantgerichter en innovatiever maken. In het leiderschap van onze
managers staan deze uitgangspunten centraal.
Communicatie
Onze organisatiestructuur is gericht op het contact met onze stakeholders. Zo
hebben we via accountteams contact met goederen- en
personenvervoerders. Het contact met overheden voor de bouwprojecten
verloopt via de afdeling Relatiebeheer. Deze afdeling vervult een centrale
functie en heeft medewerkers in alle regio’s. Zo laten we het contact met
lokale publieke partners efficiënt plaatsvinden.

<Invoegen overzicht van hoofddoelstellingen, categorieën, doelen en KPI’s>
(Dit overzicht legt een link tussen de strategie en de uitwerking in
hoofdstukken In het directieverslag)
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[CGJ

Corporate Governance
ProRail kan alleen optimaal functioneren als alle medewerkers effectief met
elkaar samenwerken en als ieders rol voldoende duidelijk is. Dit vereist
vastlegging van wetgeving en afspraken, in transparante en heldere
procedures.
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[CGa]
Structuur van de onderneming
ProRail B.V. is een niet-beursgenoteerde vennootschap volgens het verzwakte
structuurregime. De Nederlandse Staat is via Railinfratrust B.V. de enige
aandeelhouder van ProRail B.V.

Het organogram van ProRoil

<link naar organogram>

Aandeelhouder
De Nederlandse Staat is, via Railinfratrust BV., de enige aandeelhouder van
ProRail B.V. Het aandeelhouderschap is ondergebracht bij het ministerie van
Infrastructuur en Milieu.

De directie
De directie van ProRail bestaat uit 3 statutaire bestuursleden die samen met 2
niet-statutaire directieleden leiding geven aan de 5 bedrijfseenheden van
ProRail;

Mevrouw M.W.
Gout-van
Sinderen
De heer
H.P.M.G.
Steeghs
De heer P.M.E.
Dirix
De heer P.E.M.
Buck
De heer P.
Kraaijeveld

Functie
Statutair
bestuurder /
President-Directeur
Statutair
bestuurder /
Directeur Financiën
Statutair
bestuurder/
Directeur Operatie
Directeur Projecten
Directeur Vervoer
en Dienstregeling

Verantwoordelijk voor
Strategie, communicatie, human
resources, juridische zaken,
innovatie en strategische en
bestuurlijke relaties
Financiën, planning & control en
facilitaire zaken
Beschikbaar, betrouwbaar en veilig
spoor
Aanleg en verbetering spoorinfra en
stations
Goede klantrelatie met vervoerders
en een eerlijke verdeling van de
s poorcapaciteit

De directie stelt de visie, missie, strategie en doelstellingen vast en is
verantwoordelijk voor de realisatie ervan. De bedrijfseenheden zijn
verantwoordelijk voor het uitvoeren van de strategie.
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De raad van commissarissen
De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid en op de algemene
gang van zaken van ProRail, en bespreekt en toetst onder andere:
Het realiseren van de doelstellingen.
De strategie, risico’s, opzet en werking van de interne risicobeheersing- en
controlesystemen.
1-let financiële verslaggevingsproces.
Het naleven van de wel- en regelgeving.

—

—

—

—

De directie levert de raad van commissarissen tijdig de informatie die nodig is
om als toezichthoudend orgaan van de onderneming te kunnen functioneren.
De directie rapporteert over diverse ontwikkelingen aan de raad.
De raad van commissarissen geeft ook advies aan de directie. Deze structuur
is een ‘two-tier corporate-bestuur’, waarbij de raad onafhankelijk is van de
directie. De leden zijn onafhankelijk van elkaar, van de directie en van welk
deelbelang dan ook. Rij het vervullen van hun taak richten de commissarissen
zich op het belang van de vennootschap en de daaraan verbonden
onderneming. De raad heeft zijn functioneren vastgelegd in het Reglement
Raad van Commissarissen.

Benoeming, deskundigheid en samenstelling van de raad van
commissarissen
De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de leden van de raad
van commissarissen. Potentiële nieuwe leden worden voorgedragen door de
raad van commissarissen, na overleg met de centrale ondernemingsraad.
De raad bestaat uit minimaal 3 natuurlijke personen. De algemene
vergadering van aandeelhouders heeft het aantal leden van de raad
vastgesteld op 5. In de statuten van ProRail staat dat een commissaris
maximaal voor 3 termijnen van 4 jaar kan worden benoemd. Een commissaris
kan dus maximaal 12 jaar lid zijn van de raad.
De raad heeft een profielschets opgesteld waarbij rekening is gehouden met
de aard en de activiteiten van ProRail, de gewenste deskundigheid en
achtergrond van de leden van de raad. De raad van commissarissen evalueert
de profielschets regelmatig om daaruit conclusies te trekken voor de eigen
samenstelling, omvang en werkwijze.
Commis5ies van de raad van commissarissen
De raad van commissarissen heeft een selectie- en benoemingscommissie,
een remuneratiecommissie en een audilcommissie ingesteld. Lees meer over
de reglementen <link> van deze commissies of bekijk een beschrijving van de
commissarissen <link>.

1
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Selectie- en benoemingscommissie
De selectie- en benoemingscommissie bestaat uit 3 leden. Wanneer
commissarissen en leden van de directie geselecteerd en benoemd moeten
worden, bereidt deze commissie de besluitvorming voor. Ook houdt zij
toezicht op het beleid van het bestuur over de selectiecriteria en
benoemingsprocedures voor het hoger management.
Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie bestaat uit 3 leden. Deze commissie stelt het
beloningsadvies op voor de 5 directieleden en legt dit advies ter goedkeuring
voor aan de raad. Op advies van de remuneratiecommissie en in
overeenstemming met de Corporate Governance Code stelt de raad het
remuneratierapport vast voor de directie van ProRail.
—

—

Audltcornmissie
De auditcommissie bestaat uit 3 leden. De auditcommissie ziet toe op de
kwaliteit van de financiële informatievoorziening. Deze commissie richt zich
ook op de transparantie en betrouwbaarheid van toekomstgerichte en nietfinanciële informatie. Deze informatie is van groot belang voor de besturing
van ProRail en voor onze aandeelhouder, subsidieverlener en stakeholders.

fer

jeniÇ3uu1

98

ProRail Jaarverslag 2012

(CGc)
Corporate Governance Code
De Nederlandse Corporate Governance Code bevat principes die zijn
uitgewerkt in concrete best practice-bepalingen. In dit jaarverslag staat hoe
we de principes en de best practice-bepalingen van de Code in 2012 hebben
toegepast. Waar we een bepaling niet hebben toegepast, motiveren we dat.

Best prcictice-bepalingen
De best proctice.bepalingen van de Corporate Governance Code regelen de
verhoudingen tussen het bestuur, de commissarissen en de aandeelhouders.
De principes kunnen worden opgevat als breed gedragen, algemene
opvattingen over good corporate governance.
De Code staat niet op zichzelf
De Code is geschreven voor beursvennootschappen met een statutaire zetel
in Nederland. Ook kan deze Code een positieve bijdrage leveren aan de
kwaliteit van staatsdeelnemingen. Daarom handelt ook ProRail op basis van
deze Code.
Verankering van de Code
De Nederlandse Corporate Governance Code is bij ProRail verankerd in de
statuten, het Reglement Raad van Commissarissen, de reglementen van de
commissies van de raad van commissarissen, in een Gedragscode en in de
Regeling vermoede misstanden.
Afwijkingen van de Code
De Code Is op enkele onderdelen niet van toepassing:
ProRail opereert als een maatschappelijke onderneming waarvan alle
aandelen in handen zijn van de Staat. Hierdoor passen we een aantal
principes en bepalingen die horen bij beursgenoteerde vennootschappen
(zoals certificering van aandelen) of institutionele beleggers (zoals
uitoefening stemrecht) niet toe.
>heeft betrekking op 11.1.9 t/m (1.1.11, 11.2.4 t/m 11.2.7, lI.2.13c, lI.2.13d (1
t/m iv), 111.2.2e, 111.6.4, 111.7.1, 111.7.2, IV.1.1 t/m IV.1.3, IV.1.7, IV.2.1 t/m
IV.2.8, IV.3.1 t/m IV.3.4, lV3.6, IV.3.11 t/m IV.3.13, IV.4.1 t/m IV.4.3
•

1-let principe en de bepalingen van een ‘one-tier bestuursstructuur’ zijn
niet van toepassing.
> heeft betrekking op 111.8.1 t/m 111.8.4

•

De bepaling dat de auditcornmissie zich richt op het toezicht op het beleid
van de vennootschap over tax-planning, is niet van toepassing. Dit komt
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door de aard van de activiteiten van ProRail.
heeft betrekking op 111.5.4e

>

•

De hoogte van de ontslagvergoeding voor een bestuurder van maximaal
eenmaal het jaarsalaris is niet contractueel vastgelegd.

•

Het terugvorderen van de variabele bezoldiging die is toegekend op basis
van onjuiste (financiële) gegevens (‘claw-back procedure’) is niet
opgenomen in de arbeidscontracten. Het arbeidsrecht geeft namelijk
voldoende aanknopingspunten om een eventuele terugvordering te doen.
.> heeft betrekking op 11.2.1 1

•

De belangrijkste elementen van de arbeidscontracten van de bestuurders
worden in het jaarverslag vermeld en dit verslag wordt via internet
gepubliceerd.
> heeft betrekking op 11.2.14
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Risicoma nagement
Door onze bijzondere positie en onze vele stakeholders hebben we te maken
met veel verschillende risico’s. Bijvoorbeeld het risico op een
veiligheidsincident, of het risico op een financieringstekort. De directie
bepaalt elk jaar welke risico’s zich kunnen voordoen bij ProRail, en bekijkt
vervolgens hoe we daarop het beste kunnen anticiperen.

Het sy5teem van risicomanagement
Ons systeem om risico’s te managen is gebaseerd op het COSO-ERM-model.
Met interne risicomanagementtrainingen zorgen we dat er voldoende kennis
in huis is. Ook voor veiligheid, milieu en projecten hebben we een systeem
voor risicomanagement ingericht. Deze maken integraal onderdeel uit van het
risicomanagementsysteem van ProRail.
>.> Meer lezen (link)
Strategische risico’s
Jaarlijks voert ProRail risicoanalyses uit. De centrale vraag die daarbij gesteld
wordt is: welke gebeurtenissen kunnen in het komende jaar het behalen van
onze doelstellingen frustreren. Hoe groot achten we de kans dat deze risico’s
optreden en welke gevolgen brengt dit voor ProRail met zich mee. Daarmee
stellen we vast wat onze toprisico’s zijn. Die toprisico’s delen we onder in
strategische, operationele, rapportage- en compliance-risico’s. De directie
volgt deze risico’s actief en stelt vast hoe ze beter te beheersen. Strategische
risico’s die zijn vastgesteld zijn onder meer het risico op aantasting van de
concurrentiepositie van vervoer over het spoor en het risico op een
vertrouwenscrisis met onze stakeholders.
» Meer lezen (link]
Operationele risico’s
Onder operationele risico’s vallen alle risico’s die te maken hebben met onze
processen, mensen en systemen. Bijvoorbeeld risico’s op het gebied van
veiligheid of verstoringen. Operationele risico’s die zijn vastgesteld zijn o.a.
het risico op (grote) verstoringen, risico’s verbonden aan grote projecten en
het risico op veiligheidsincidenten. » Meer lezen (link)
Rapportagerisico’s
Tijdig en juist rapporteren, informatie verstrekken en financiële gegevens
presenteren. De informatie die wij naar buiten brengen, moet betrouwbaar
en van goede kwaliteit zijn. Het risico dat dit misgaat, noemen we een
rapportagerisico.
.» Meer lezen [link)
/1
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Corn plia nce-risico’s
Comphance-risico’s hebben te maken met de integriteit van de organisatie.
Wij verstaan hieronder het risico op het overtreden van wet- en regelgeving,
maar ook het schenden van interne regelgeving valt hieronder. Compliance
risico’s kunnen leiden tot reputatieschade, juridische schade, sancties en
financiële schade. ProRail hecht veel waarde aan integriteit en een goede
reputatie.
Meer lezen (link]
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Het systeem van risicomanagement
Ons systeem om risico’s te managen is gebaseerd op het COSO-ERM-model.
Met interne risicomanagementtrainingen zorgen we ervoor dat er voldoende
kennis in huis is. Ook het risicomanagement voor veiligheid, milieu en van
projecten maakt geheel onderdeel uit van ons risicomanagementsysteem.

Verantwoordelijkheid
De directie van ProRail is verantwoordelijk voor het integraal
risicomanagement. Om de grootste risico’s goed te beheersen, heeft zij in
2009 het riskcommittee ingesteld. Het committee bestaat uit de directie, de
manager Corporate Finance & Control en de manager Corporate Audit. Het
committee komt op kwartaalbasis bijeen en bewaakt de kwaliteit van de
beheersing van de toprisico’s. Wanneer nodig wordt bijgestuurd.
Three lines of defence
Om de risico’s te beheersen, hanteren we het three lines of defence-principe:
Eerste lijn: het lijnmanagement. De manager van een bedrijfsonderdeel is
verantwoordelijk voor het opsporen, evalueren en managen van alle risico’s
binnen de bedrijfsprocessen.
Tweede lijn: de afdeling Risicomanagement en Compliance, onder
verantwoordelijkheid van de directeur Financiën. De tweede lijn is
verantwoordelijk voor het formuleren van beleid, het bewaken van het
risicomanagementproces, het ondersteunen van de bedrijfseenheden en
het rapporteren aan diverse stakeholders.
Derde lijn: de afdeling Corporate Audit. Deze toetst jaarlijks de opzet, het
bestaan en de werking van het risicomanagement binnen ProRail.

—

—

—

De risico’s voor milieu en veiligheid nemen een belangrijke aparte plaats in. Een
experiteam formuleert het beleid en volgt de milieu- en veiligheidsincidenten
samen met de lijnmedewerkers. Dit team rapporteert rechtstreeks aan de
directie, maar ook via de kwartaalrapportages risicomanagement aan het risk
committee.
Dit om de samenhang en coördinatie tussen de verschillende risico’s te borgen.
Risk appetite
Activiteiten die ProRail onderneemt voor het neerzetten van afgesproken
prestaties brengen risico’s met zich mee. Deze risico’s worden gemeten, waarna
bepaald wordt welke respons noodzakelijk/wenselijk wordt geacht. De respons
weerspiegelt de ‘risk appetite’ van ProRail. Kleine risico’s met een lage frequentie
van optreden kunnen worden geaccepteerd, grote risico’s onafhankelijk van de
frequentie van optreden in de regel meestal niet. Voor deze laatste categorie
worden aanvullende maatregelen geformuleerd, zodanig dat het risico naar een
aanvaardbaar niveau wordt teruggebracht. Welke risico’s wel en welke niet
acceptabel zijn wordt door de directie bepaald.
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Procesbewaking
ProRail bewaakt het proces van risicomanagemerit door:
Jaarlijks aandacht te geven aan het risicobewustzijn van de medewerkers en het
management.
Jaarlijkse risico en control (self)assessments uit te voeren.
De manier vast te leggen waarop we risico’s managen.
Beheersmaatregelen te controleren en vast te leggen.
Toe te zien op het beheersen van de geregistreerde risico’s.
Rapportages over de beheersing van risico’s op te stellen.

—

—

—

—

-

—

Risicomatrix
Om de risico’s te meten, en om te bepalen welke prioriteit ze krijgen, werken
we niet een risicornatrix. Deze matrix bestaat uit de assen ‘kans op het risico’
en ‘gevolgen van het risico’. De vlakken van de matrix zijn rood, geel of groen
van kleur. Afhankelijk van de score op bovengenoemde assen en de risk
appetite van het risk-comniittee wordt een risico als rood, geel of groen
beschouwd. De kleur van het risico bepaalt de behandeling ervan en geeft
richting aan eventueel aanvullende acties om het risico te verkleinen. De
kleurverdeling is de visuele weergave van de risk appetite en wordt
driejaarlijks door het risk-committee vastgesteld.
Managementverklaring
Aan het eind van elke jaarlijkse risicomanagementcyclus leggen de managers
en directeuren van de verschillende eenheden de mate van beheersing vast in
een Managementverklaring Risicomanagement (MVRM).
Dan stellen we ook vast of, en in hoeverre, minder controleerbare zaken zoals
de bedrijfscultuur bijdragen aan het behalen van de doelstellingen. De
afdeling Corporate Audit voert jaarlijks controlewerkzaamheden uit voor het
risicomanagementsysteem. De directie bespreekt periodiek de opzet en
werking van het risicomanagementsysteem en de toprisico’s met de raad van
commissarissen.
Bevindingen 2012
Het risicomanagementsysteem zoals dat heeft gefunctioneerd in 2012 is als
voldoende beoordeeld door Corporate Audit. Naar aanleiding van deze
beoordeling is een aantal verbeteringen ingezet. Deze verbeteringen zijn
onderdeel van de door de directie geformuleerde visie op risicomanagement
die in de eerste helft van 2012 is vastgesteld. Dit betreft de reikwijdte van het
systeem, het vergroten van de betrokkenheid van lijnmanagers bij
risicomanagement en de aanschaf en de implementatie van een GRC
applicatie (governance, risk & compliance) ter ondersteuning van het
risicomanagementproces.
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Strategische risico’s
Jaarlijks voert ProRail risicoanalyses uit. Daaruit leiden we af wat onze
toprisico’s zijn. Die toprisico’s delen we onder in strategische, operationele,
rapportage- en compliance risico’s. De directie volgt deze risico’s actief en
stelt vast hoe ze beter te beheersen. Voor 2012 zijn 3 strategische risico’s
vastgesteld.

Strategisch risico 1: Een ernstige vertrouwenscrisis met een belangrijke
stakeholder, met grote gevolgen voor het voortbestaan van ProRail in
samenhang met eputatierlsico
ProRail ontleent zijn bestaansrecht aan het vertrouwen van haar
stakeholders: vervoerders, reizigers, de overheid, leveranciers, medewerkers
enzovoort. Hun vertrouwen wordt geschonden als we afspraken niet
nakomen, of als we er niet goed over communiceren. De risico’s en
beheersingsrnaatregelen zijn per stakeholdercategorie gespecificeerd en
belegd in de organisatie. We volgen deze proactief.
Strategisch risico 2: Aantasting van onze concurrentiepositie ten opzichte
van andere vormen van vervoer door gebrek aan innovatie
Technologie speelt een belangrijke rol in mobiliteit. Dit geldt zowel voor
vervoer over de weg als voor vervoer over het spoor. Het gaat hierbij over
veiligheid, reistijd en duurzaamheid. De afgeleverde kwaliteit en de prijs van
ons product bepalen de concurrentiepositie van vervoer over het spoor ten
opzichte van andere vormen van vervoer. Door innovatie streven we naar een
voortdurende verbetering van onze kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs.
Strategisch risico 3: Gebrek aan financieringsmogelijkheden
ProRail is voor de financiering van haar activiteiten grotendeels afhankelijk
van de overheid. Als die moet bezuinigen, dan hebben ook wij waarschijnlijk
minder te besteden en moeten we onze ambities naar beneden bijstellen. Om
dit te voorkomen letten we meer dan ooit op de kosten bij het uitvoeren van
onze taken. Langetermijnprognoses worden opgesteld in de jaarlijkse
beheerplannen die we afstemmen met het ministerie van Infrastructuur en
Milieu.
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Operationele risico’s
Onder operationele risico’s vallen alle risico’s die te maken hebben met onze
processen, mensen en systemen. Bijvoorbeeld risico’s op het gebied van
veiligheid of verstoringen. Voor 2012 hebben we 5 operationele risico’s
vastgesteld.

Operationeel risico 1: Een ernstig veiligheidsincident met Inbegrip van
security risico’s
Onder een ernstig veiligheidsincident verstaan we een incident met één of
meer dodelijke slachtoffers tot gevolg. Zo’n incident kan ontstaan door fouten
van medewerkers, van vervoerders, van aannemers of door het falen van
systemen. ProRail volgt dit risico actief en heeft een prominente plek voor
veiligheid binnen de bedrijfsvoering. Ook wordt intensief samengewerkt met
andere partijen zoals vervoerders en de Inspectie Leefomgeving en Transport.
Operationeel risico 2: Bij verstoringen niet tijdige, niet volledige of onjuiste
relsinformatie verstrekken
Als er een grote verstoring is, waarbij bijvoorbeeld treinen uitvallen, wordt de
behoefte aan informatie groter. Tegelijkertijd wordt in een dergelijke situatie
het tijdig, juist en volledig verstrekken van actuele informatie erg complex. In
de loop van 2012 is de verantwoordelijkheid voor reisinformatie
overgedragen aan de NS. Hiermee is dit toprisico komen te vervallen. De
beheerste levering van broninformatie wordt nog steeds als gewoon
operationeel risico onderkend en door de verantwoordelijke afdeling
bewaakt.
Operationeel risico 3: Een langdurige ongeplande verstoring op het
hoofdspoorwegennet
We sturen actief aan op het aanpakken van oorzaken, zodat de kans op een
ongeplande verstoring kleiner wordt. Daarnaast hebben we een plan van
aanpak opgesteld om de nadelige gevolgen van een ongeplande verstoring
voor de reiziger zo klein mogelijk te maken.
Operationeel risico 4: Het niet kunnen leveren van onze kernprestaties door
een gebrek aan gekwalificeerd personeel in de spoorsector
Om het spoor aan te leggen, te beheren en te onderhouden zijn we
afhankelijk van gespecialiseerd personeel. Zonder dat personeel kan er een
gebrekkige dienstverlening of een verhoging van de kosten ontstaan. Op dit
moment kunnen wij en onze leveranciers de vacatures nog goed vullen. Maar
we voorzien dat er in de toekomst krapte op de arbeidsmarkt ontstaat.
Daarom denken we nu al na over een manier waarop we dit risico in de
toekomst kunnen beheersen, bijvoorbeeld met goed werkgeverschap, met
ontwikkeling van talenten en samenwerking met aannemers en andere
leveranciers.
[C
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Operationeel risico 5; Het risico op het niet realiseren van de doelstellingen
van programma’s en projecten.
ProRail is als opdrachtgever betrokken bij een aantal zeer grote
bouwprojecten. Daarnaast verrichten we werkzaamheden om de bestaande
infrastructuur te verbeteren en het onderhoud ervan te borgen. Deze
werkzaamheden vinden nagenoeg altijd plaats ‘terwijl de winkel open is’. Dit
betekent dat de geplande werkzaamheden stipt volgens plan moeten worden
uitgevoerd. Het niet volgens plan uitvoeren van onze projecten heeft al snel
grote financiële en operationele consequenties.
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Rapportagerisico’s
Tijdig en juist rapporteren, informatie verstrekken en financiele gegevens
presenteren. De informatie die wij naar buiten brengen, moet betrouwbaar
en van goede kwaliteit zijn. Het risico dat dit misgaat, noemen we een
rapportagerisico.

Rapportagerisico 1: Onbetrouwbare Informatie aan stakeholders
Het gaat hier om het risico op onvolledige, onjuiste of ontijdige verstrekking
van financiële en niet-financiële informatie in kwartaalrapportages en
jaarverslagen. Dit risico ontstaat wanneer medewerkers of systemen falen. Of
wanneer processen de kwaliteit van de informatie onvoldoende waarborgen.
Om de betrouwbaarheid van de informatievoorziening te beheersen, toetsen
we de systemen en medewerkers die bij de informatievoorziening zijn
betrokken. Onze accountant controleert jaarlijks de jaarrekening en verricht
enkele specifieke controlewerkzaamheden van de niet-financiële
informatievoorziening. Hierbij gaat het om de controleerbare en betrouwbare
totstandkoming van enkele geselecteerde kernprestatie-indicatoren.
Een systeem van risicomanagement kan nooit absolute zekerheid geven.
Onvoorziene gebeurtenissen, bewuste of onbewuste menselijke fouten of
vergissingen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben. Maar deze beperking is
noodzakelijkerwijs verbonden aan lle risicobeheersing- en controlesystemen.
Hiermee rekening houdend, kunnen we met een redelijke zekerheid verklaren
dat de financiële rapportages geen materiële onjuistheden bevatten en dat de
controlemaatregelen goed hebben gewerkt.
Compliancerisico’s
Compliancerisico 1: Het risico op een overtreding van de wet- en regelgeving
waaronder het risico op Integriteitsscheridingen
ProRail opereert in een sterk gereguleerde omgeving. Naast de reguliere wet
en regelgeving waaraan alle organisaties zich dienen te houden heeft ProRail
te maken met specifieke regelgeving die voortkomt uit haar maatschappelijke
functie en de wijze waarop de markt waarin zij opereert is georganiseerd.
Daaronder vallen onder andere veiligheidsvoorschriften, milieuwet- en
regelgeving en wetgeving op het gebied van mededinging. ProRail staat op al
deze gebieden onder extern toezicht. Echter, het streven is om door goed
risicomanagement (intern) op dit gebied de risico’s op het schenden van wet
en regelgeving te minimaliseren. Het risico op het schenden van interne
gedragsregels wordt gemanaged door middel van een gedragscode waarin
interne gedragsnormen zijn vastgelegd. Vermoedens van misstanden of
ongewenst gedrag moeten worden gemeld aan een aantal
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vertrouwenspersonen, hetzij door de medewerker zelf hetzij via de manager
van een betrokken manager die een dergelijke schending vaststelt.
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Ons proflel
ProRail werkt dagelijks aan het verbeteren van het spoor in Nederland. Wij
zetten ons in voor een veiliger, betrouwbaarder, punctueler en duurzamer
spoornetwerk. Dat doen we met aandacht voor de invloed op mens, milieu en
samenleving.

Onze missie
In het voorjaar van 2012 bepaalde ProRail een nieuwe strategie, samengevat
in 4 doelstellingen: een veiliger, betrouwbaarder, punctueler en duurzamer
spoor. Onze nieuwe missie geeft uitdrukking aan deze strategie, en aan de
betekenis ervan voor onze klanten. Zo wordt in een paar zinnen duidelijk waar
ProRail voor staat:
ProRail verbindt mensen, steden en bedrijven door een fijnmazig, intensief
gebruikt spoornetwerk. ProRail zorgt voor een veilig, betrouwbaar, punctueel
en duurzaam spoornetwerk en comfortabele stations, in samenspel met
vervoerders en partners. Onze vakmensen werken efficiënt en kostenbewust
aan een spoornet gericht op aangenaam reizen en onbelemmerd
goederenvervoer.
ProRail. Zeker op het spoor

We hebben sinds december 2011 met onze interne en externe stakeholders
gepraat over de aanpassing van onze missie en strategie. In de nieuwe missie
Is de input vanuit alle invalshoeken meegenomen.
Activiteiten
ProRail is verantwoordelijk voor het beheer en de aanleg van spoorwegen en
andere spoorgerelateerde infrastructuur in Nederland. We verdelen de
ruimte op het spoor, regelen alle treinverkeer en informeren vervoerders
daarover, bouwen en beheren stations, leggen nieuw spoor aan en
onderhouden bestaande spoorinfrastructuur.

Beheerconcessie
ProRail heeft een beheerconcessie voor 10 jaar: van 2005 tot 2015. In deze
periode zijn wij verantwoordelijk voor:
De beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de
hoofdspoorweginfrastructuur.
De kwaliteit van de capaciteitsverdeling.
Bijsturing van het treinverkeer.
[let schoon, toegankelijk en sociaal veilig houden van de
transfervoorzieningen.

—

—

—

—
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Beheerplan
Elk jaar stellen we een beheerplan op met onze concrete doelstellingen voor
dat jaar. We meten onze prestaties aan de hand van een aantal afgesproken
kernprestatie-indicatoren en rapporteren elk kwartaal aan het ministerie van
Infrastructuur en Milieu.

Werkgebied
Ons werkgebied is het spoor in Nederland en de aansluitingen op spoor in het
buitenland. We werken vanuit 4 regio’s: Randstad Noord, Randstad Zuid,
Noord Oost en Zuid. Ons hoofdkantoor staat in Utrecht. Daarnaast zijn er 4
regiokantoren: Amsterdam, Rotterdam, Zwolle en Eindhoven. Verspreid over
het land hebben we 13 verkeersleidingsposten.
Operationele structuur
ProRail heeft 2 kerntaken: de 24/7-standaardoperatie op het spoor en
maatwerkprojecten. In onze Organisatie zijn deze taken ondergebracht bij
verschillende bedrijfseenheden.
24/7-standaardoperatie
Onze 24/7-standaardoperatie staat voor het 24 uur per dag, 7 dagen per week
beschikbaar houden van het spoor. Deze standaardoperatie hebben we
verdeeld over 2 beddjfseenheden: Operatie en Vervoer & Dienstregeling.
Binnen de bedrijfseenheid Operatie zorgen de onderdelen Verkeersleiding,
Assetmanagement en ICT-Services voor de optimale inzet van de beschikbare
middelen. De uitvoering van het onderhoud wordt uitbesteed aan aannemers.
De bedrijfseenheid Vervoer & Dienstregeling is verantwoordelijk voor de
optimale benutting van het spoor en is het aanspreekpunt voor de
vervoerders.

Maatwerkprojecten
De bedrijfseenheid Projecten zorgt voor het maatwerk dat nodig is om onze
dienstverlening in de breedste zin van het woord te verbeteren. Het
maatwerk vindt plaats aan het spoor en aan stations. Binnen de
bedrijfseenheid Projecten zorgt de afdeling Aanbestedingszaken,
Kostenmanagement en Inkoop (AKI) voor de aanbestedingen van de
opdrachten aan voornamelijk bouwondernemingen en ingenieurs.
—

—

Juridische structuur
De juridische structuur van ProRail is een niet-beursgenoteerde vennootschap
(officj&e naam: ProRail B.V.). De Nederlandse Staat is, via Railinfratrust BV.,
de 100% aandeelhouder. Het aandeelhouderschap is ondergebracht bij het
ministerie van Infrastructuur en Milieu. ProRail heeft een 50% belang in zowel
Keyrail als Relined.
Onze stakeholders
rcr
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Veel partijen hebben een belang in het spoor of zijn erbij betrokken. We
voelen een belangrijke verantwoordelijkheid naar deze stakeholders en we
willen ieder op de juiste manier benaderen. Een goede relatie staat voor ons
voorop.

Overzicht van onze stakeholders
Voor een goede relatie met al onze stakeholders is het allereerst belangrijk
om te weten wie die stakeholders precies zijn. We hebben daarom bij het
opstellen van onze bedrijfsstrategie onze stakeholders in kaart gebracht voor
de periode 2009-2015. Daarnaast zijn er verschillende partijen met wie wij
samenwerken in kleine niet-kernactiviteiten.
Onze belangrijkste stakeholders
Onze directe klanten, de spoorvervoerders.
De klanten van onze klanten, reizigers en verladers.
Onze buren, omwonenden en passanten en huipdiensten.
De samenleving.
Onze concessieverlener en aandeelhouder, het ministerie van Infrastructuur
en Milieu.
Onze opdrachtgevers, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, lokale,
regionale, provinciale en landelijke overheden en de Tweede Kamer.
Onze leveranciers en zakenpartners.
Onze medewerkers.
Onze ondernemingsraad en de vakbonden.
De media.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Onze directe klanten
Personen- en goederenvervoerders zijn de directe klanten van het spoor. Bij
onze dienstverlening stellen wij de belangen van de reizigers en verladers,
onze indirecte klanten, centraal. Daarnaast bekijken we samen niet
gemeenten en provincies hoe we het best aan hun vraag naar treinvervoer en
stationsvoorzieningen kunnen voldoen.
Concessieteams
Een hoge punctualiteit en lage treinuitval, dat is iets waar we dagelijks aan
werken. In sommige gevallen is daarbij extra aandacht nodig. Daarom heeft
ProRail concessieteams in het leven geroepen. Dit zijn teams waarin ProRail
en de vervoerders gericht samenwerken om de prestaties van een treindienst
op het gewenste niveau te krijgen voor de reizigers.
De concessieteams bestaan uit operationeel managers van de vervoerders, en
vertegenwoordigers van ProRail assetmanagement, verkeersleiding en
accountmanagement. De teams formuleren een doel op het gebied van
punctualiteit en treinuitval. Er worden gezamenlijk analyses gemaakt om de
Ter Identilicatle
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oorzaken van dispunctualiteit en uitval vast te stellen, zodat een gericht
verbeterplan gemaakt kan worden. Regelmatig wordt de hulp van externe
bureaus ingeroepen om de teams en hun analyses te beoordelen.
Voorbeelden van door concessieteams behaalde resultaten in 2012:
De punctualiteit van de treindienst van de Thalys is met 20% verhoogd
(concessieteam HSL, met HSA).
De treindienst Arnhem-Winterswijk kreeg een belangrijke
kwaliteitsimpuls (concessieteam Oost, met Syntus).

—

—

Momenteel werkt ProRail met 6 concessieteams: Noordelijke lijnen (Arriva),
Oost (Syntus), Zuid Nederland (Veolia), MerwedeLingelijn (Arriva)
Valleilijn (Connexxion) en HSL (HSA). Vanaf 2013 wordt hieraan een 7e
concessieteam toegevoegd, in verband met een nieuwe concessie voor Arriva.

Samenwerking NS
De Nederlandse Spoorwegen zijn een zeer grote klant en tevens belangrijke
samenwerkingspartner van ProRail om iedere dag een topprestatie voor de
reizigers te leveren. Als houder van de vervoerconcessie voor het Hoofdrailnet
(HRN) verzorgt de NS voor ruim 1,1 miljoen reizigers in Nederland dagelijks de
treinreis via 5.200 ritten over een druk bereden spoor. Regelmatig komen
beide directies bijeen en dagelijks vindt er intensieve samenwerking plaats op
de werkvloer om deze prestatie mogelijk te maken: in het hart van de
operatie en in de voorbereidingen naar de operatie toe.
ProRail en NS hebben het afgelopen jaar onderzoek gedaan om de
samenwerking verder te verbeteren. De focus van de te realiseren
verbeteringen ligt op de volgende gebieden:: 1) samenwerking, 2) veiligheid,
3) dienstregeling en capaciteitsallocatie, 4) be- en bijsturing, 5)
infrastructuurontwikkeling en 6) Stations. Tevens is de noodzaak onderkend
om te komen tot onderlinge afstemming van visie en strategie én het
inrichten van mechanismen tussen NS en ProRail om eventuele impasses te
doorbreken. Hier zal in 2013 invulling aan worden gegeven. Ook zijn NS en
ProRail in het afgelopen jaar betrokken geweest bij de voorbereidingen ten
behoeve van de Lange Termijn Spoor Agenda.
Leveranciers
Onze leveranciers bestaan uit onder meer spooraannemers,
ingenieursbureaus, werkpiekbeveiligingsbedrijven, kabelaannemers en
boorbedrijven. Met onze leveranciers hebben we verschillende
samenwerkingsvormen. We maken duidelijke prestatieafspraken,
bijvoorbeeld over onderhoud en veiligheid. In de bouw kiezen we steeds meer
voor samenwerking. We sluiten allianties om kosten te besparen en risico’s te
delen. Dit bespaart belastinggeld. Op andere gebieden kiezen we voor
stimulering, bijvoorbeeld voor een lager COrverbruik. Leveranciers worden
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bij het inschrijven op bouwprojecten uitgedaagd om duurzame producten te
leveren. Ook vragen we leveranciers met ons mee te denken over innovaties.
Samenwerking Rijkswaterstaat
Als opdrachtgever werkt ProRail actief samen met andere grote publieke
opdrachtgevers. Met Rijkswaterstaat (RWS) hebben we in 2011 de krachten
gebundeld. We hebben een strategische alliantie met RWS gesloten. In deze
alliantie hebben RWS en ProRail vastgelegd op welke vlakken zij de
samenwerking willen verbeteren. Eén daarvan is de samenwerking in
projecten’. Daar waar weg en spoor elkaar raken werken RWS en ProRail
intensief samen. Niet alleen vanuit efficiency-oogpunt, maar ook vanuit de
doelstelling om zo min mogelijk hinder voor de reiziger te veroorzaken. Een
concreet resultaat in dit kader is het zogenoemde ‘lnfraclaim boek’. Dit is een
jaarplanning van grote werkzaamheden en heeft als doel te voorkomen dat er
tegelijkertijd aan nabijgelegen infrastructuur wordt gewerkt. En ervoor te
zorgen dat reizigers en automobilisten een reismogelijkheid per spoor of weg
houden wanneer er in een bepaald gebied aan de infrastructuur wordt
gewerkt. Rijkswaterstaat en ProRail hebben in de zomer van 2012 een eerste
rapportage aan de minister van Infrastructuur en Milieu aangeboden met de
resultaten van de samenwerking. Daarbij is door beide organisaties de ambitie
uitgesproken om de samenwerking het komende jaarverder te intensiveren.

Contact met onze stakeholders
In de afgelopen jaren is het contact met onze stakeholders intensiever en
zakelijker geworden. De frequentie van het contact is afhankelijk van de aard
van de dialoog.
Stakeholder
Vervoerders
Reizigers
Omwonenden
De samenleving
Concessieverlener,
subsidieverschaffer,
aandeelhouder
Opdrachtgevers
Leveranciers
Medewerkers
Ondernemingsraad en
vakbonden

Dialoog (link naar teksten nog updaten)
Verdeling capaciteit, accountmanagement,
tevredenheidsonderzoek.
Tevredenheidsonderzoek.
Ongevingscommunicatie, vragen en klachten.
Omgevingscommuncatie, campagnes en
voorlichting, tevredenheidsonderzoek.
Beheerplannen, kwartaalrapportages.
Gesprekken.
—

Regiodirecties, Relatiedagen, relatietevredenheid.
Gunning, Conferenties, Allianties.
Tevredenheidsonderzoek.
Overleg.
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Tevredenheid van onze stakeholders
We vinden de tewedenheid van onze stakeholders essentieel. Daarom
hebben we ook in 2012 een klanttevredenheidsonderzoek gedaan en
onderzoek gedaan naar onze reputatie onder onze stakeholder5.
Tevredenheid van onze klanten
ProRail vindt het belangrijk de mening van klanten over haar prestaties te
onderzoeken. Ten opzicht van voorgaande jaren is de opzet van het
klanttevredenheidsonderzoek gewijzigd en verder gedifferentieerd.
In 2012 zijn we begonnen met dit nieuwe onderzoek, waarbij vooraf
specifieke afspraken worden gemaakt over de samenwerking met de
vervoerders en de prestaties van ProRail en houden we rekening met wet- en
regelgeving en financiële kaders. Periodiek worden deze met de vervoerders
geëvalueerd.
We hebben gesprekken gevoerd met NS, regionale vervoerders en
goederenvervoerders. Van NS Reizigers hebben we een 7,0 gekregen, van de
regionale reizigersvervoerders een 7,2 en een 6,3 van de
goederenvervoerde rs.
Reputatie onder algemeen publiek
De gemiddelde reputatiescore (Reptrak) over 2012 komt uit op 48,5 en scoort
daarmee onder de norm van 52. De scores zijn per maand, vergeleken over
perioden maart tot december 2011 en 2012.
<Invoegen grafiek reputatie algemeen publiek per maand>
De invloed van de seizoenen (najaar, winter), impactvolle operationele
gebeurtenissen (treinbotsing bij Singelgracht Amsterdam, verstoringen
Schipholtunnel) en politieke dossiers (directiebeloningen, ordening
spoorsector) is duidelijk zichtbaar in de meting en drukt de score. Na de
zomer van 2012 is er op alle ‘reputatieaanjagers’ een verbetering zichtbaar,
met name voor de waardering op leiderschap, professionaliteit en
werkomgeving.
Structureel reputatieherstel en verdere stijging van de reputatiescore, vraagt
primair om verbetering van onze operationele prestaties en het creëren van
realistische verwachtingen en meer positieve ervaringen bij reizigers en
stakeholders. ProRail pakt dit samen met NS en de sector op in het project
Reputatiemanagement Spoorsector. Dit project is onderdeel van het
masterplan NS-ProRail.

Reputatiescore omwonenden
Omwonenden evalueren ProRail in 2012 net als in de voorgaande meting
van 2010— lager dan de organisaties uit de benchmark. Daarentegen is er een
—
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redelijke bereidheid om ProRail te steunen als autoriteit in
mobiliteitsvraagstukken, en een redelijk vertrouwen dat ProRail goed handelt
in geval van een probleem of crisis. Ten opzichte van 2010 is de steun voor
ProRail toegenomen, vooral voor ProRail als autoriteit.
Onze reputatie onder omwonenden kan worden versterkt door extra
aandacht te besteden aan het verbeteren van de percepties ten aanzien van
ProRails leiderschap, en onze communicatie en de Organisatie van het bedrijf.
Reputatiescore arbeidsmarkt
Op de arbeidsmarkt scoort ProRail lager dan de organisaties uit de
benchmark. Ten opzichte van de meting van 2010 is de score min of meer
gelijk gebleven.
Wij kunnen onze reputatie op de arbeidsmarkt versterken door de
maatschappelijke bijdrage te laten zien die werken bij ProRail oplevert.
Daarnaast is het belangrijk om ProRail in beeld te brengen als
resultaatgerichte en professionele organisatie, die een positieve invloed heeft
op de samenleving.
(link naar tevredenheid medewerkers)
Reputatiescore overheden en concessie verieners
Ten opzichte van de meting van 2010 is onze reputatie onder deze groep ook
licht afgenomen. De hoogste scores worden behaald bij de stellingen ‘Beloont
medewerkers goed’ (70,5) en ‘Cornpetente mensen met kennis van zaken’
(68,5).
Om onze reputatie te verbeteren, moeten we investeren in het beeld dat men
heeft van ProRails professionaliteit. Het is met name van belang om te laten
zien dat we een efficiënte, betrouwbare en bovenal professionele Organisatie
zijn. Daarnaast vinden stakeholders het belangrijk dat ProRail meer
oplossingsgericht met hen meedenkt.
Reputatiescore bouwsector
De bouwsector beoordeelt de reputatie van ProRail lager dan de reputaties
van de organisaties uit de benchmark. Ten opzichte van 2010 is de score licht
gedaald. De sector waardeert het hoog dat ProRail prestigieuze projecten
realiseert. Men wil graag meedenken met ProRail bij vraagstukken op het
gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. ProRail wordt aangeraden als partij
om mee samen te werken.
Voor verbetering van de reputatie moet ProRail investeren in het leveren van
producten met goede prijs-kwaliteitverhouding, en in het beeld van ProRail
als goed georganiseerd bedrijf.
Medewerkerspanel
Ter ldenJi(1te
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ProRail maakt gebruik van de ervaringen van onze eigen medewerkers op het
gebied van wachten, reisinformatie, verstoringen, verbouwingen, veiligheid,
reinheid, defecten en alle andere aspecten die samen de beleving van
reizigers bepalen. Om de ogen en oren van onze eigen mensen optimaal te
benutten is ProRail in juni 2011 gestart met een Medewerkerspanel, waaraan
iedere medewerker kan deelnemen.
Leden van het panel maken melding van zaken die tijdens de reis opvallen,
zowel in positieve als in negatieve zin. Concrete verbeterpunten worden waar
mogelijk direct opgepakt onder het motto ‘melden, beoordelen en direct
actie’. De meldingen worden tevens gebruikt om de dienstverlening van
ProRail structureel te verbeteren.
Het Medewerkerspanel helpt ons bij onze focus op de reiziger. Daarnaast
hoopt ProRail met de input van het panel knelpunten in het functioneren van
de Organisatie sneller te signaleren en op te lossen. Inmiddels telt het
medewerkerspanel meer dan 300 leden, die samen al ruim 800 meldingen
hebben ingediend. Het panel was in eerste instantie een proef van een
halfjaar en heeft inmiddels een permanente plek in de Organisatie gekregen.
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De keten waarin we opereren
ProRail zorgt voor een beschikbaar en betrouwbaar spoor. Dat doen we
samen met onze partners in de keten, van aannemers tot vervoerders, van
opdrachtgevers tot medewerkers.

Keten van het spoor
Om reiziger5 en verladers een zorgeloze reis te garanderen, werken we nauw
samen met al onze partners in de keten. Met hulp van aannemers,
ingenieursbureaus en andere leveranciers zorgen we dat het spoor wordt
aangelegd en goed wordt onderhouden.
De vervoerders verwachten van ons een beschikbaar en betrouwbaar spoor.
ProRail verdeelt de beschikbare capaciteit op het spoor tussen
reizigersvervoerders, goederenvervoerders en andere gebruikers van het
spoor, zoals aannemers. In de dagelijkse operatie begeleiden we het
treinverkeer.
ProRail wordt gefinancierd met subsidies en bijdragen van het Rijk en andere
overheden. Daarnaast betalen de vervoerders een vergoeding voor het
gebruik van het spoor.
Maatschappelijke ketens
Ischernatisch overzicht van de keten van ProRail]

Impact op mens, milieu en samenleving
De activiteiten van ProRail en haar ketenpartners kunnen grote impact
hebben op mens, milieu en samenleving. Het spoor maakt Nederland
bereikbaar en draagt bij aan de economische ontwikkeling, maar in ons
drukbevoikte land heeft het ook impact op het leven van mensen die langs
het spoor wonen en werken en die gebruikmaken van spoorwegovergangen.
OmgeLling
Bouwwerkzaamheden aan het spoor en spoorvervoer kunnen hinderlijk zijn
voor de omgeving. Ze kunnen bijvoorbeeld geluidsoverlast en trillingen
veroorzaken.

Hoe meer treinen er rijden, hoe groter de impact op de omgeving. We vinden
veiligheid, leefbaarheid en duurzaarnheid heel belangrijk. Bij veiligheid
denken we niet alleen aan veilig reizen, maar ook aan veilig leven en werken.

Ier IcF’
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Milieu
Voor het aanleggen van het spoor maken we gebruik van materialen die lange
tijd meegaan. Een spoor bestaat voornamelijk uit beton (dwarsliggers), staal
(spoorstaven) en steenslag (ballast). De productie van deze materialen kost
veel energie en de gebruikte hoeveelheden in het spoor zijn groot.
Onze activiteiten kosten energie en zijn belastend voor het milieu. We kijken
daarom kritIsch naar onze impact op het klimaat en nemen maatregelen om
de uitstoot van C0
2 te verminderen en efficiënter om te gaan met energie.
Samenleving
ProRail heeft ruim 4.100 mensen in dienst (in fte) en biedt werk aan vele
anderen in de spoorketen, doordat we bouw- en onderhoudswerkzaamheden
uitbesteden.
Focus en afweging
Zowel in onze strategie als in onze bedrijfsvoering focussen we op
mogelijkheden om in maatschappelijk opzicht het verschil te maken. Dat doen
we samen met onze ketenpartners. Daar hebben we bijvoorbeeld specifiek
inkoopbeleid op ingericht.
Omdat onze activiteiten in de spoorketen een grote impact kunnen hebben,
maken we continu een afweging tussen sociale aspecten, milieuaspecten en
(bedrijfs)economische aspecten. We doen dit zo transparant mogelijk.
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Verwachtingen van de samenleving
Maatschappelijke kwesties als de toenemende vraag naar mobiliteit hebben
een grote invloed op onze bedrijfsvoering, en op de verwachtingen van
belanghebbenden. Wij sluiten daar met ons beleid op aan.

Kwaliteit van dienstverlening
Reizigers beschouwen een trein die op tijd rijdt als een vanzelfsprekendheid.
Dit betekent dat wij treinpaden op het juiste moment moeten leveren en dat
de treinen op tijd moeten rijden. Voor verstoringen is begrip, maar ze moeten
snel verholpen worden. Daarom besteden wij veel aandacht aan het
terugbrengen van het aantal verstoringen, met name die met een grote
impact op de reiziger. Zo wordt bij winterweer een aangepaste dienstregeling
ingezet, en werken sneeuwploegen aan een snel herstel van vastgelopen
wissels.
We werken samen met de overheid om stations uit te breiden en extra
voorzieningen aan te leggen op stations. We maken stations comfortabeler en
leveren een bijdrage aan de verstrekking van actuele spoorinformatie aan
reizigers bij werkzaamheden aan het spoor. Dat doen we bijvoorbeeld door
locaties van werkzaamheden te publiceren in de krant.
Kwaliteit van bouwen
Bouwen in bewoonde gebieden kan impact hebben op de omwonenden.
Mensen willen weten wat er gaat gebeuren, verbeteringen zien in hun
leefomgeving en geen overlast van de bouw ervaren.
In 2012 hebben we circa 1.500 bouwprojecten onder handen gehad. Dat
waren vaak maatwerkprojecten in stedelijke gebieden, afgestemd op de
wensen en omstandigheden van de omgeving. De omwonenden betrekken
we in de bouwprojecten met bijvoorbeeld informatieavonden, nieuwsbrieven
en de keus van materialen van geluidsschermen.
Mobiliteit
ProRail is een bedrijf met een maatschappelijke taak. We verbinden mensen,
steden en bedrijven met elkaar, op een duurzame manier. De spoorsector
heeft de ambitie om, na de fiets, de meest duurzame vervoersmodaliteit te
blijven. Die ambitie houden we, ook nu een belangrijke ‘concurrent’ in
opkomst is: de elektrische auto.
Het spoor speelt een grote rol in de mobiliteit van Nederland. 3ebruikers
verwachten dat de trein een goed alternatief is voor bijvoorbeeld de auto en
de vrachtauto. Om Nederland in beweging te kunnen houden, is capaciteit op
het spoor cruciaal. Deze moet toenemen om aan de vraag te kunnen blijven
voldoen. Meer hierover in meer spoor.
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Veiligheid
Bij mobiliteit hoort veiligheid. Onze belanghebbenden verwachten veilig spoor
voor treinreizigers, maar ook voor omwonenden en voor spoorwerkers.
Veiligheid heeft voor ons de hoogste prioriteit. Lees meer over veiligheid in
veilig reizen, leven en werken.
—

Innovatie
We zoeken voortdurend naar innovatieve oplossingen om onze strategische
doelstellingen te bereiken. Dit doen we door vakmanschap te verbinden, over
onze bedrijfseenheden en organisatiegrenzen heen. Meer hierover bij
innovatie.
Financiën
De economische crisis van de afgelopen jaren heeft een grote impact gehad
op onze maatschappij en de overheidsfinanciën. De overheid zal in de
komende jaren miljarden moeten bezuinigen. Dat heeft ook consequenties
voor ProRail als subsidleontvanger. Efficiency en lagere kosten vinden we erg
belangrijk, maar ook dat onze middelen doelmatig worden besteed. Meer
hierover in effectieve bestedingen.
Efficiënt en effectief inzetten van middelen geldt voor ook voor de bouw aan
het spoor. Dit vraagt om professioneel opd rachtgeverschap aan onze
leveranciers.
Milieu
De vervoer- en de bouwsector hebben invloed op het milieu en op de
maatschappij. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld geluid, verontreinigingen en
gevaarlijke stoffen. Voldoen aan wet en regelgeving is hierbij ons vertrekpunt.
Daarnaast verminderen we ons energieverbruik en onze C0
2 uitstoot en
helpen we vervoerders en leveranciers om hun uitstoot te verminderen.
Groen spoor gaat over ons COrbeleid en over de andere voor ons relevante
gebieden van milieu, zoals ons energieverbruik, beheer van natuur en
landschap.
Evaluatie
Wij streven naar tevreden klanten en stakeholders. Dat moet het
eindresultaat zijn van onze activiteiten. We meten de tevredenheid van
vervoerders, reizigers, leveranciers, overheden, omwonenden, algemeen
publiek en medewerkers.

Strategie
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Veiligheid, punctualiteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid spelen een
cruciale rol in onze bedrijfsvoering en strategie. Geen van deze onderwerpen
staat op zichzelf. Het gaat om het geheel, de combinatie van doelstellingen.
Medewerkers
Voor onze medewerkers ontwikkelen we mogelijkheden om de balans in het
leven en plezier in het werk te houden. Zo bieden we bijvoorbeeld
gezondheid- en employabilityprojecten aan. We willen een betrokken
werkgever zijn en werken aan een doelgerichte organisatie, waarbij we kijken
we naar de opbouw en de efficiency van onze organisatie.
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen ligt aan de basis van onze
strategie en dagelijkse bedrijfsvoering. We focussen op de elementen waar
wij in maatschappelijk opzicht het verschil kunnen maken.

Sturlng en beheersing
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geïntegreerd in onze
bedrijfsdoelstellingen en daarmee verankerd in ons managementsysteem. Zie
ook strategie en risicoma nagement.
Belangrijke onderdelen van ons maatschappelijk verantwoord
ondernemingsbeleid zijn veiligheid en milieu. Hiervoor hebben we aparte
managernentsysternen ontwikkeld. Deze worden door onze Corporate Audit
afdeling jaarlijks gecontroleerd, conform de subsidievoorwaarden van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Duurzaamheid in de strategie
In 2012 hebben we een duurzamer spoor benoemd als een strategische
doelstelling. Ons duurzaamheidsbeleid hebben we opgedeeld in 3 gebieden:
duurzaam reizen, duurzaam leven en duurzaam werken.
Duurzaam reizen
ProRail wil ervoor zorgen dat de spoorinfrastructuur optimaal bijdraagt aan de
duurzaamheid van de trein als vervoersmodaliteit. De nadruk ligt hierbij op
het verkleinen van de COR- voetafdruk van de spoorsector.
Duurzaam leven
We streven naar betere Inpassing van het spoor in de omgeving, en naar
minder nadelige effecten op mensen, flora en fauna in de directe omgeving
van het spoor. Het gaat daarbij onder meer om geluid en trillingen,
biodiversiteit en afval- en grondstoffen.
Duurzaam werken
ProRail wil een bedrijf zijn waar medewerkers zich verantwoordelijk voelen
voor een duurzaam spoor. We zijn transparant en zorgen dat duurzaamheid is
ingebed in ons gedrag en onze processen. Ook gaan we de dialoog over
duurzaamheid aan met onze stakeholders en omgeving.
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Organisatie Duurzaamheid
Duurzaamheid is één van onze strategische doelen en daarmee een
uitgangspunt in ons beleid en in ons dagelijks werk. De aansturing van het
duurzaamheidsbeleid vindt plaats vanuit de lijnorganisatie, ondersteund door
een centrale staf. Deze aansturing is vastgelegd in het
milieumanagementsysteem. Om het energiemanagement verder te
verbeteren hebben we een energiemanager aangesteld in 2012.

Close The Gap
ProRail werkt samen met Close The Gap. Deze internationale organisatie helpt
mensen in ontwikkelingslanden aan goede, gebruikte computers. Close The
Gap distribueert de computers aan projecten die werken aan liet sterker en
zelfstandiger maken van individuele personen en genieenschappen. Daarbij
levert Close The Gap ook sociaal-educatieve programma’s die zijn gericht op
verbetering van onderwijs, zorg en andere projecten. De organisatie werkt
met verschillende Europese schenkers. In 2012 heeft ProRail 1.500
afgeschreven systemen geschonken aan Close The Gap.
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Internationale benchmark
Onze prestaties kunnen we het beste vergelijken met andere infrabeheerders.
Op grond van de verplichtingen uit de Beheerconcessie wordt periodiek een
benchmark uitgevoerd. In 2011 is deze internationale benchmark voor het
laatst uitgevoerd, over de periode 2006-2009.

In deze benchmark vergelijkt ProRail haar prestaties met de beste en meest
vergelijkbare infrabeheerders in Europa: Zweden, België, Denemarken, het
Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Duitsland. Het beeld is dat de prestaties
van ProRaji over het algemeen bovengemiddeld zijn, met een stijgende trend.
Een selectie uit de bevindingen:
• ProRail levert tegen gemiddelde kosten bovengemiddelde punctualiteit
en benutting. Ook verwerkt ProRail op het Nederlandse spoor veel
treinen met een hoge punctualiteit, afgezet tegen vergelijkbare Europese
organisaties.
• De kosten per treinkilometer blijven in Nederland ondanks Inflatie gelijk.
In andere landen zijn deze gestegen.
• De drukst bereden spoorlijn scoort gemiddeld op het gebied van kosten,
gebruik en storingen. Op regionale spoorlijnen hoort ProRail bij de
duurdere beheerders, maar deze worden ook meer dan gemiddeld
gebruikt.
• Het Nederlandse spoorwegnetwerk is complex in termen van
wisseldichtheid, mate van elektrificatie en hoeveelheid dubbel- (of meer)
spoor. De lengte van het netwerk is sinds 2001 met 3% gegroeid, het
aantal wissels is met 12% gedaald.
• [let aantal botsingen en ontsporingen op het spoor is de laatste jaren flink
afgenomen.
• Er gebeuren in Nederland relatief weinig ernstige ongelukken met
baanwerkers.
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Maatschappelijk verslaggevingsbeleid
Reikwijdte
De MVO-verslaglegging strekt zich uit van ProRail tot de keten waarbinnen
ProRail actief is. Afhankelijk van de mate van invloed doen wij verslag over het
gevoerde beleid en de behaalde prestaties. Alleen de prestatie-indicatoren
van ProRail zelf worden verantwoord. Prestaties van deelnemingen laten we
buiten beschouwing.
Keuze van onderwerpen
In dit jaarverslag doen we geen verslag van al onze activiteiten die
maatschappelijke verantwoordelijkheid raken. Dat is een bewuste keuze. We
beperken ons tot onderwerpen die een grote relevantie en een grote impact
hebben voor onze stakeholders. Het resultaat geeft een goed beeld van onze
strategie en van de activiteiten die we in 2012 hebben verricht. Alle thema’s
die maatschappelijk van belang zijn komen aan bod. De uiteindelijke keuze
van onderwerpen hebben de directies van de verschillende bedrijf- en
stafeenheden van ProRail gemaakt. Hierover hebben we geen contact gehad
met onze stakeholders.
Keuze prestatie-indicatoren
We maken onze prestaties in dit jaarverslag inzichtelijk en meetbaar met
prestatie-indicatoren. Dat zijn in de eerste plaats de kernprestatie-lndicatoren
(KPI’s) die we hebben afgesproken met het ministerie van Infrastructuur en
Milieu. Daarnaast meten we prestaties die we met andere stakeholders
hebben afgesproken. Ook die zijn zichtbaar in dit jaarverslag. Alle indicatoren
samen spelen een belangrijke rol bij het management en de sturing van de
Organisatie. En ze geven een goed beeld van onze maatschappelijke doelen en
prestaties.
Definitie van prestaties
Rij het definiëren van de indicatoren heeft ProRail zich gebaseerd op
afspraken die we hebben gemaakt met het ministerie van Infrastructuur en
Milieu en de andere stakeholders, en daarnaast op relevante internationale
sta ndaarden. Het uitgangspunt is telkens dat de indicator op een betrouwbare
wijze moet kunnen worden bepaald. Wanneer dat niet mogelijk is, geven we
een schatting. Als dat zo is, melden we dat.
Consistentie
We streven ernaar om dit jaarverslag consistent te laten zijn met voorgaande
jaarverslagen. Daar wijken we alleen van af als nieuwe inzichten daarom
vragen. Als dat het geval is, melden we dat.
Volgens de GRI-standaarden
Het Global Reporting Initiative is een internationale netwerkorganisatie die
standaarden heeft opgesteld voor verslaglegging over duurzaamheid en MVO.
Ook dit jaarverslag is volgens de GRI standaarden (3.0) opgesteld. Er is in dit
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jaarverslag een tabel opgenomen met de standaarden voorzien van een
toelichting en een verwijzing naar de relevante onderwerpen in het
jaarverslag.
Toepassingsniveau
We hebben het jaarverslag voorgelegd aan het GRI ter beoordeling van het
toepassingsniveau. Dit is vastgesteld op niveau B. In onze groei naar
versIageving over maatschappelijk verantwoord ondernemen willen we onze
maatschappelijke verslaglegging na volgend jaar laten verifiëren door een
accountant en werken we toe naar het hoogste verslaggevingsniveau. In 2012
hebben we de kwaliteit van de informatievoorziening omtrent enkele KPI’s
laten onderzoeken door onze accountant.
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[RvC]
Bericht van de raad van commissarissen
2012 was voor ProRail een jaar met twee kanten. Uitgesproken teleurstellend
was het treinongeval in Amsterdam, op 21 april 2012. Heel positief was de
opening van de Hanzelijn in december 2012.

Bij het treinongeval op de Amsterdamse Singelgracht vielen veel gewonden
en was er een dodelijk slachtoffer te betreuren. Voor de raad een bevestiging
dat de in 2012 ingezette keuze van de directie om spoorveiligheid tot
prioriteit nummer één te maken, de juiste is. Die keuze is aangegeven in de
strategie van ProRail ‘In samenspel naar een vernieuwd Nederlands spoor’. De
raad van commissarissen en de directie van Prollail vinden het belangrijk dat
deze strategie in 2013 en daarna leidt tot concrete activiteiten en verbeterde
prestaties. De uitdaging daarbij is het bereiken van deze verbeterde
prestaties, terwijl de financiële middelen die de Rijksoverheid beschikbaar
stelt voor aanleg en onderhoud van spoor en stations afnemen.
Dankwoord
De raad van commissarissen dankt de directie en de medewerkers van ProRail
voor hun inzet in 2012. Wij zijn ervan overtuigd dat de inspanningen, samen
met die van onze partners, bijdragen aan een veiliger, betrouwbaarder,
punctueler en duurzamer spoor.
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Over de raad van commis5arissen
De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie en
de algemene gang van zaken bij ProRail. De raad staat de directie met advies
terzijde. De raad heeft drie commissies die de besluitvormin8 voorbereiden.

» Meer lezen (RvC. 1)
De raad als werkgever
De directie van ProRail bestaat uit de drie leden van het statutaire bestuur en
de twee niet-statutaire leden. De raad van commissarissen vervult binnen
ProRail de rol van werkgever van de directie: ze draagt te benoemen leden
van het statutair bestuur voor aan de aandeelhouder, benoemt de overige
leden van de directie, beoordeelt hun prestaties en besluit over hun beloning.
» Meer lezen [RvC.2]
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{RvC.1]
Over de raad van commissarissen
De raad van commissarissen van ProRail houdt toezicht op het beleid van de
directie en de algemene gang van zaken bij ProRail. De raad staat de directie
met advies terzijde. De raad heeft drie commissies die de besluitvorming
voorbereiden.

Samenstelling
De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden. Dat is zo vastgesteld door
de algemene vergadering van aandeelhouders.
Samenstellinq raad van commissarissen in 2012
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De heer M.A.M.
Boersma

President- 1947
commissaris

03.09.09

n.v.t.

03.09.13

Ja

De heer W.E.
Kooijman

Vicevoorzitter

1950

21.02.07

03.09.09

03.09.13

Ja

Mevrouw C.J.G. Lid
Zuiderwijk-Jacobs

1962

01.07.01

21.03.12

01.01.14

Nee

Mevrouw i.G.H.
Helth uis

Lid

1962

13.04.li

n.v.t.

13.04.15

la

De heer P.T.H.
Timmernians

Lid

1961

13.04.11

n.v.t.

13.04.15

Ja

De algemene vergadering van aandeelhouders van ProRail benoemt de leden
van de raad van commissarissen, op voordracht van de raad. De termijn is vier
jaar. Een commissaris kan volgens de statuten maximaal twee keer worden
herbenoemd, Alle commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit.

(Her)benoemingen in 2012
In 2012 zijn geen nieuwe commissarissen benoemd. Wel was er een
herbenoeming. De aandeelhouder herbenoemde mevrouw Zuiderwijk-Jacobs
tot de jaarvergadering van 2014. Zij is daarna niet meer herbenoembaar.
Profielschets commissaris
In 2010 stelde de raad van commissarissen de profielschets van de raad
opnieuw vast. De kern van die schets is dat elke commissaris het beleid van
ProRail op hoofdlijnen moet kunnen beoordelen. Voor de vervulling van zijn
specifieke taak moet de commissaris bovendien beschikken over
-
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deskundigheid, bijvoorbeeld in veiligheid en milieu, klanten, infrastructuur,
financiën, overheid, technologie en ICT. Om hun kennis in de spoorsector te
vergroten, krijgen nieuwe commissarissen een uitgebreide introductie.
In 2012 is vanwege de mogelijke herbenoeming van een commissaris de
profielschets opnieuw bekeken op actualiteit. Dit heeft niet geleid tot
wijzigingen. De raad vindt dat de huidige samenstelling van de raad aansluit
bij de profielschets. Er wordt gestreefd naar een gemengde samenstelling wat
betreft geslacht en leeftijd. De profielschets staat op ProRail.nl.
Het werk van de raad
De raad houdt toezicht op het beleid van de directie van ProRail en op de
algemene gang van zaken bij ProRail. De raad staat de directie met advies
terzijde. De raad is ook verantwoordelijk voor de beoordeling van de leden
van de directie. De raad handelt op basis van de bevoegdheden uit de
statuten. De statuten staan op ProRail.nl.
Toezichtskader
Het toezichtkader dat de raad gebruikt, bestaat onder meer uit de strategie
‘In samenspel naar een vernieuwd Nederlands spoor’ en het jaarlijkse
beheerplan. Dit plan heeft de beheerconcessie die ProRail van de overheid
heeft ontvangen als basis. Verder zijn de jaarbegroting en
managementcontracten van de leden van de directie onderdelen van het
toezichtkader van de raad.
Voorgenomen besluiten toetsen
De raad moet zijn rol als toezichthouder goed kunnen vervullen. Daarom legt
de directie een aantal voorgenomen besluiten vooraf ter goedkeuring voor
aan de raad. In de statuten staat welke besluiten dat zijn. De raad toetst de
voorgenomen besluiten en de betekenis van in- en externe ontwikkelingen
voor ProRail onder neer op:
De bijdrage aan de realisatie van de strategische doelstellingen.
De financiële betekenis.
De beheersing van eventuele risico’s.
De passendheid bij de maatschappelijke positie en rol van ProRail.
De betekenis voor de beheersbaarheid van de organisatie, bijvoorbeeld
de prioriteitstelling en de belastbaarheid.
De eventuele gevolgen voor de reputatie van ProRail.

—

—

—

—

—

—

Informatievoorziening
De raad ontvangt elk kwartaal een rapportage. Die bevat informatie over de
voortgang van doelstellingen binnen ProRail. Deze informatie is geordend op
algemeen beeld, veiligheid, milieu, punctualiteit, treinpaden en uitval,
productie, betrouwbaarheid, klanttevredenheid, imago,
bezettingsontwikkeling, medewerkers en project- en exploitatieontwikkeling.
In de rapportage staat ook een dashboard met de ontwikkeling van diverse
prestatie-indicatoren.
Ter
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Verder ontvangt de raad elk kwartaal de rapportage voor het ministerie van
Infrastructuur en Milieu. Ook ontvangt de raad een overzicht van de
ontwikkelingen van projecten met een verwacht hoog risico, en een overzicht
dat laat zien hoe het staat met de actiepunten die komen uit de
jaarrekeningcontrole van vorig jaar.
Over de informatie
De raad krijgt zijn informatie van de directie, de accountant en de
berichtgeving in de pers. Daarnaast zijn contacten tussen de raad en de
ondernemingsraad een informatiebron. De raad ziet erop toe dat de
ontvangen informatie aspecten laat zien die relevant zijn voor klanten,
financiën en Organisatie, bijvoorbeeld over veiligheid, stations en
spooronderhoud. De raad toetst het werk van de directie op goede in- en
externe samenwerking, communicatie, resultaatgericht werken, gerichtheid
op het spoor en een hoog urgentiebesef.
Activiteiten in 2012
In 2012 kwam de raad bijeen in zes reguliere vergaderingen. Daarnaast waren
er besprekingen in de verschillende commissies (zie het onderdeel
Commissies van de raadflhinkl. Verder waren er de volgende bijeenkomsten:
Tijdens een studiereis naar Zwitserland bekeken raad en bestuur van
ProRail hoe de Zwitserse spoorwegbeheerder SBB omgaat met zaken als
ERTMS (Europese standaard voor treinbeïnvioeding en spoorwegseinen),
winterweer en reputatiemanagement.
Een vertegenwoordiging van de raad was aanwezig bij een bespreking
tussen het bestuur en de ondernemingsraad. Deze bespreking ging over
de algemene gang van zaken.
Een vertegenwoordiging van de raad gaf de ondernemingsraad toelichting
op de (wijzigingen in) de beloning van het bestuur.
Tijdens een werkbezoek aan de Amsterdamse Zuidas kreeg de raad
informatie over de betekenis van het nieuwe Zuidasdok voor het spoor.

—

—

—

—

Besluiten in 2012
De raad van commissarissen stelde in 2012 vast:
Het verslag van de raad van commissarissen over 2011.
Het voorstel aan de aandeelhouder voor het beloningsbeleid voor het
statutair bestuur van ProRail.
Het beloningsbeleid voor de overige leden van de directie.
Het voorstel aan de aandeelhouder voor aanpassing van de
vergoedingssystematiek van de raad van commissarissen.
Het voorstel aan de aandeelhouder voor herbenoeming van mevrouw
Zuiderwijk-Jacobs.
De betrokkenheid van de raad bij investeringen.
De beoordelingscyclus van de directie door de raad van commissarissen.

—

—

—

—

—

—

—
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In 2012 gaf de raad zijn goedkeuring aan of instemming met de overdracht
van reisinformatie van ProRail naar NS, de jaarrekening 2011 en de
uitgangspunten van de ICT-strategie van ProRail. Goedgekeurd werden verder
investeringen in:
De aanleg van een GSM-R-systeem.
De uitbreiding van de Maasviakte West.
De Tram Vlaanderen-Maastricht.
De vervanging van de treinbevelligingen ‘t Gooi en Weert en omstreken.
Het project OV-SAAL cluster A 2016.
Het doorstroomstation Utrecht.
Het eindstation Erasmuslijn in Den Haag.
De spoorzone Ede.
De MerwedeLingeLijn.
Het stationsgebied in Tilburg.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

De raad besprak in 2012 onder meer:
De resultaten van de zelfevaluatie van de raad over 2011.
De kwartaalrapportages over het vierde kwartaal van 2011 en de eerste
drie kwartalen van 2012.
De aanbevelingen van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie
spoor (Commissie Kuiken).
Het accountantsverslag 2011.
De management letter 2012 en het overzicht van de opvolging van de
bevindingen van de managementietter 2011.
Het jaarverslag 2011.
De winterweerontwikkelingen.
De voortgang van het Programma 2012-2015 ‘In samenspel naar een
vernieuwd Nederlands spoor’.
De lange termijnspooragenda van het ministerie van Infrastructuur en
Milieu.
Het ongeval Singeigracht in Amsterdam.
De ontwikkeling van de reputatie van ProRail.
De samenwerking met externe partijen.
De opzet en werking van het risicomanagementsysteem: dat gebeurde op
basis van de bespreking van een visie op riskmanagement en een notitie
over riskmanagernent.
De betekenis van de verkiezingsuitslagen en het regeerakkoord voor
ProHail.
[en nieuw te realiseren verkeersleidingpost in Utrecht.
De wijziging In de beheerconce5sie tot 2015 en het raamwerk financiële
reeks voor het beheerplan 2013.
De stand van zaken van het Programma Hoogfrequent Spoor.
De voorbereiding op de (her)benoemirig van drie directieleden.
De reorganisatie van financiële functies binnen ProRail.
De organisatie van innovatie bij ProRail.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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De raad nam alle besluiten tijdens de reguliere vergaderingen, behalve één
besluit dat niet kon wachten tot de volgende vergadering. Dit besluit werd
buiten de vergadering genomen, volgens de procedure uit de statuten.
Commissies van de raad
De raad van commissarissen heeft drie commissies ingesteld die de
besluitvorming van de raad voorbereiden:
De auditcommissie.
De selectie- en benoemingscommissie.
De remuneratiecommissie.

—

—

—

De commissies hebben elk een eigen reglement. Daarin staan hun taken en
bevoegdheden. De commissies hebben geen besluitvormende bevoegdheden,
behalve de auditcommissie. Die is bevoegd tot goedkeuring van het
auditjaarplan. De reglementen van de commissies staan op ProRail.nl.
Samenstelling commissies in 2012
Udmaatschap
audltcommlssle

Naam
•

;•

-.

—

.-

:

Lldrnaatsc),iap
electle- en
1
-

Lldmaaclfap

remuneratla

-

benoemings- ::
commissIe

.

ômmlsslï

De heer M.A.M. Tot 1 mi 2012
Boersma

a (voorzitter)

Ja

Mevrouw J.G.H. Ja
Helthuis

Nee

Nee

De heerW.E.
Kooijman

Nee

a

a

De heer P.T.H.
Timmermans

Ja (voorzitter)

Nee

Nee

Mevrouw CJ.G. Vanaf 1 mei 2012
Zuiderwijk
Jacobs

a

Ja (voorzitter)

Auditcommissie
De auditcommlssle bespreekt de financiële positie, het risicomanagement, de
informatievoorziening en de ICT. De commissie keurt daarnaast het
auditjaarplan goed. Bij vergaderingen zijn ook aanwezig: het directielid met de
portefeuille financiën, de manager Corporate Finance en Control, de manager
Corporate Audit (vanaf augustus 2012) en de secretaris van de raad van
commissarissen/directie. De accountant was aanwezig bij de bespreking van
de jaarrekening, het accountantsverslag en de managementletter.
Om haar taken te kunnen vervullen, ontvangt en bespreekt de
auditcommissie periodiek:
Ter
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—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Het conceptjaarverslag.
De conceptjaarrekening.
Het accountantsrapport.
De managemenhietter van de accountant.
De kwartaalrapportage.
Het voortgangsoverzicht van de actiepunten uit de managementietter.
De kwartaalrapportage corporate audit.
De rapportage monitoring auditbevindingen.
Het auditplan voor het komende jaar.
Het overzicht van de beheersing van toprisico’s binnen ProRail.
De rapportage over risicovolle projecten.
Het overzicht van juridische zaken.
Het verslag van de bijeenkomsten van het risk committee.

Auditcommissle in 2012
In 2012 kwam de auditcommissie vijf keer bijeen. Tijdens de vergaderingen
kwamen, naast de hiervoor aangegeven periodieke rapportages, aan de orde:
De visie op risk management.
De ontwikkeling van de relatie tussen ProRail en Keyrail.
De reorganisatie van de financiële functies van ProRail.
De financiële projectbeheersing van de afdeling Projecten.
Het raamwerk financiële reeks voor het beheerplan ProRail 2013.

—

—

—

—

—

Selectie- en benoemingscommissie
Deze commissie doet de voorbereiding van de selectie, benoeming en
opvolging van commissarissen en directieleden. Daarvoor maakt de
commissie onder meer een voorstel voor de te hanteren profielschets van de
raad en directie. Ook stelt de commissie een rooster van aftreden van
commissarissen op en doet zij voorstellen voor (her)benoeming van
commissarissen en directieleden.
Selectie- en benoemingscommissie In 2012
In 2012 kwam de selectie- en benoemingscommissie twee keer bijeen. De
commissie deed de voorbereiding van het voorstel aan de aandeelhouder
voor herbenoeming van mevrouw Zuiderwijk-iacobs als commissaris. Omdat
mevrouw Zuiderwijk-Jacobs deel uitmaakt van de selectie- en
benoemingscommissie, gebeurde de beraadslaging hierover buiten
aanwezigheid van mevrouw Zuiderwijk-Jacobs.
Ook bereidde de commissie de besluitvorming voor over de herbenoeming
van drie directieleden. Tot slot bereidde de commissie ook de bespreking voor
van het eigen functioneren over 2012.
Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie doet voorstellen aan de raad over het
bezoldigingsbeleid van directieleden. Ook maakt de commissie voorstellen
voor (wijzigingen van) de individuele bezoldiging van directieleden. Verder
Ter
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voert deze commissie de voortgangs- en beoordelingsgesprekken met
directieleden. De remuneratiecommissie stelt een remuneratierapport op
over zijn werkzaamheden. Dit verslag is opgenomen onder de kopjes
‘remuneratiecommissie in 2012’, ‘de raad als werkgever’, ‘samenstelling
bestuur’, ‘bestuur’, ‘termijn’, ‘bezoldiging bestuur’, ‘vervoer’,
beoordelingscyclus bestuur’, ‘functiezwaarte’, ‘beoordeling in 2012 over 2011’
en ‘beoordeling in 2013 over 2012’.
Remuneratiecommissie in 2012
In 2012 kwam de remuneratiecommissie zeven keer bijeen. Besproken werd
het bezoidigingsbeleid voor de statutaire en niet-statutaire directie en de
vergoeding aan de raad. Ook besproken werden de gevolgen van het
gewijzigde beloningsbeleid voor de beloning van de directieleden.
Begin 2012 besprak de remuneratiecommissie met de individuele
directieleden hun functioneren in 2011. In de loop van 2012 werd ook de
voortgang van de functioneringsdoelstellingen voor 2012 met hen besproken.
Bespreking eigen functioneren raad van commissarissen
De raad van commissarissen evalueerde in maart 2013 zijn eigen functioneren
in 2012. Dit gebeurde samen met een externe deskundige. Deze deskundige
voerde ter voorbereiding onder meer gesprekken met de directieleden,
enkele medewerkers, de accountant en een vertegenwoordiging van de
aandeelhouder. Naar aanleiding van de bespreking heeft de raad van
commissarissen een aantal onderwerpen geformuleerd waaraan de raad in
2013 extra aandacht zal besteden.

De aandeelhouder
De aandelen van ProRail zijn in handen van de Nederlandse Staat, via de
aparte rechtspersoon Railinfratrust BV. Het ministerie van Infrastructuur en
Milieu vertegenwoordigt de Staat. Als aandeelhouder is het ministerie onder
meer bevoegd om:
De leden van de raad van commissarissen te benoemen.
De leden van het statutair bestuur te benoemen en te ontslaan.
Een accountant opdracht te geven om de jaarrekening te controleren.
De jaarrekening vast te stellen.
Het bezoldigingsbeleid van het statutair bestuur vast te stellen.

—

—

—

—

—

Een andere taak van de algemene vergadering is het goedkeuren van
voorgenomen besluiten van de directie. Welke dat zijn, staat in de statuten.
1-let gaat onder meer om besluiten over:
Wijzigingen in de strategie van de onderneming.
Het aangaan van een ingrijpende, duurzame samenwerking met een
andere rechtspersoon.
—

—
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Als de minister volgens andere wet- en regelgeving al een goedkeurings- of
instemmingspositie heeft over deze besluiten, dan is goedkeuring van de
algemene vergadering niet nodig. De bevoegdheden van de aandeelhouder
staan in de statuten, te vinden op Prorail.nl.
De aandeelhouder in 2012
De jaarlijkse vergadering van aandeelhouders vond 21 maart 2012 plaats.
Daarbij nam de aandeelhouder kennis van het jaarverslag 2011 en stelde de
jaarrekening 2011 vast. De accountant was bij deze bespreking aanwezig voor
een toelichting op de bevindingen van de accountant naar aanleiding van de
jaarrekening. Al eerder had de raad kennisgenomen van de bevindingen van
de accountant over de jaarrekening.
Tijdens de vergadering besprak de aandeelhouder de winstbestemming over
2011. Omdat de winst €0 was, vond geen besluitvorming plaats over de
winstbestemming Verder verleende de aandeelhouder kwijting aan
commissarissen en leden van het bestuur over 2011. Daarnaast gaf de
aandeelhouder goedkeuring aan de overdracht van de verantwoordelijkheid
voor reisinformatie van ProRail naar NS. De aandeelhouder besloot mevrouw
Zuiderwijk-Jacobs te herbenoemen als commissaris.
.

In 2012 besloot de aandeelhouder tot aanpassing van het bezoldigingsbeleid
van het statutair bestuur van ProRail (zie het onderdeel Bezoldiging
directiellinki). Dit na overleg met de raad van commissarissen. De
aandeelhouder besloot ook op initiatief van de raad de
vergoedingssystematiek van de raad aan te passen (zie onderdeel Bezoldiging
raad van commissarissenjlinkl). In september 2012 sprak een
vertegenwoordiging van de raad van commissarissen met de aandeelhouder
over de algemene gang van zaken.
—

—

Bezoldiging raad van commissarissen
Tot 1 juli 2012 ontvingen commissarissen een vaste jaarlijkse vergoeding.
Daarnaast kregen commissieleden een vergoeding per bijgewoonde
vergadering. Vanaf 1 juli 2012 geldt een nieuwe systematiek: de vergoeding is
een vast bedrag.

Vergoedingssystemotiek road van commissarissen (vergoeding in € per jaar,
brutobedragen prijspeil 1januari2012)
TÖt11u112012
Presentiegeld per bijgewoonde
Vaste
commissievergadering
vergoeding
30.636
President2.083
Commissaris
1W
19.480
2.083
Vanaf 1juli 20.12
-
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Vaste
vergoeding

30.560

Indien actief in een commissie
(bedrag per commissie, waarbij selectieen benoemingscommissie en de
remuneratiecommissie als één
commissie worden beschouwd)
7.500

19.432

7.500

V

PresidentCommissaris
Lid

De indexatie van de vergoedingen van de raad volgt de Indexatie uit de CAO
ProRail.
Een overzicht van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen in 2012 is
opgenomen in de jaarrekening.
Nevenfuncties_leden road van commissarissen

:

Naam

(Neven)fLlnctie

De heer M.A.M.
Boersma

Functie:
Onafhankelijk adviseur
lVevenfuncties:
Voorzitter Raad van Commissarissen Telegraaf Media
Groep.
Lid Raad van Commissarissen PostNL.
Voorzitter Raad van Toezicht VieCuri Medisch
Centrum voor Noord-Limburg.
Non-executive Director Neste Oil Corporation,
Finland.
Chairman Prometheus Energy Group, Redmond,
Washington, USA.
Senior Adviser First State lnvestments, UK.

-

-

—

—

—

—

—

—

Mevrouw J.G.l-1.
1-lelthuis

Functie:
Directievoorzitter Monuta (uitvaartverzorging, tot 1
april 2012).
Adviseur Monuta (mei-juni 2012).
Nevenfunctie:
geen

—

—

—

De heer WE.
Kooijman

Functie:
Executive Vice President HR & Industrial Relations
KLM.
Nevenfuncties:
Voorzitter Nederlandse Vereniging
Personeelsmanagemerit & Organisatieontwikkeling
(NVP).
—

—

n1i1icat1
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—

De heer P.T.H.
Timmermans

12

Voorzitter van de European Works Council Air
France-KLM (KIM).

Functie:
CEO AWT-Group (vrachtvervoer per spoor in centraal
Europa).
Nevenfunctie:
geen
—

—

Mevrouw C.J.G.
Functie:
Zulderwljk-iacobs
Voorzitter Transitie Raad van Bestuur Kamers van
Koophandel en Syntens (vanaf november 2012).
Nevenfuncties:
Commissaris indaver (afvalbeheer).
bestuurslid PBLQ (advisering, onderzoek en opleiding
voor de publieke sector).
—

—

—

Een actueel overzicht van de (neven)functies van de commissarissen staat op
ProRail.nl,
Overig
ProRail heeft geen leningen verstrekt aan leden van de raad van
commissarissen of directie. Het beleid is om dat ook niet te doen.
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[RvC.2]
De raad als werkgever
De raad van commissarissen vervult binnen ProRail de rol van werkgever: ze
draagt te benoemen leden van het statutair bestuur voor aan de
aandeelhouder, benoemt de overige leden van de directie, beoordeelt hun
prestaties en besluit over de beloning van de leden van de directie.

Samenstelling statutair bestuur ProRail
Geboorte

Jaar

Functie

portefeu lire
-

-

Patuat

Datum eerste

Benoemd

In dienst

benoeming

tot

-

-

:
-

Mevrouw M.W.

-

-

1954

-

-

-

president-directeur

:

-

-

Strategie, communicatie,

Gout-van

human resources, juridische

Sinderen

zaken, innovatie en

-

-

bestuurder

-

11.04.11

11.04.11

11.04.15

01.01.11

01.01.11

01.01.15

06.09.09

06.09.09

06.09.13

strategische en bestuurlijke
relaties
De heer P.M.E.

1969

directeur Operatie

De heer H.P.M.G.
Steeghs

Beschikbaar, betrouwbaar en
veilig spoor

Dirix
1957

directeur Financiën

Financiën, planning & control
en facilitaire zaken

Statutair bestuur
De leden van het statutair bestuur worden benoemd door de algemene
vergadering van aandeelhouders. Dit gebeurt op basis van een bindende
voordracht van de raad van commissarissen (ten minste twee personen). De
algemene vergadering bepaalt ook het aantal leden van het statutair bestuur,
het bezoldigingsbeleid en ze wijst de voorzitter van het statutair bestuur aan.
Termijn
De leden van de directie worden benoemd voor een termijn van maximaal
vier jaar. Dit volgens de statuten en de Nederlandse Corporate Governance
Code. Na afloop van de eerste termijn kan herbenoeming volgen, weer voor
maximaal vier jaar.
Bezoldiging statutair bestuur
In 2012 besloot de algemene vergadering het bezoldigingsbeleid voor het
statutair bestuur per 1 januari 2012 aan te passen. De voorgenomen
wijzigingen werden eerst besproken met de raad van commissarissen. De kern
van het nieuwe beleid is:

nifica1Ie
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—

—

—
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ProRail valt in de categorie Publiek van het Staatsdeelnemingenbeleid.
In deze categorie mag de maximale beloning van leden van het statutair
bestuur niet meer bedragen dan 130% van de brutobeloning van een
minister (zijnde € 187.340, prijspeil 1januari 2010). Hiermee wordt
aangesloten bij de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector.
De beloning van leden van het statutair bestuur bestaat per 1januari
2013 uitsluitend uit een vaste component. De variabele component (tot
31 december 2010 maximaal 16% van het vaste salaris) is in twee
stappen ingebouwd in het vaste salaris, met een conversiefactor van
0,5. Op 1januari 2011 is 10% van de variabele beloning ingebouwd als
5% vaste component. op 1januari 2013 is de resterende 6% variabele
beloning ingebouwd als 3% vaste inkomen. Per 1januari 2013 is dus 8%
(dat wil zeggen 50% van het variabele inkomen van 16%) als vast salaris
ingebouwd. De bezoldiging van mevrouw Gout-van Sinderen, presidentdirecteur, kent overigens geen variabele component. Dat is al zo vanaf
haar indiensttreding.
De raad van commissarissen bepaalt jaarlijks de beloningsontwikkeling
en de verdere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van het
statutair bestuur. Dat gebeurt op voorstel van de
remuneratlecommissie. De beloningsontwikkeling moet passen binnen
het bezoldigingsbeleid.
De vergoeding bij vertrek van een lid van het statutair bestuur is
maximaal een bruto jaarsalaris.

Bezoldiging statutair bestuur in 2012 en 2011
Een overzicht van de bezoldiging van het statutair bestuur in 2012 en 2011 is
opgenomen in de jaarrekening.

Vervoer
De raad van commissarissen stelt aan de leden van de directie een leaseauto
en een ov-jaarkaart ter beschikking.
Beoordelingscylcus directie
Na overleg met de directie stelt de raad van commissarissen jaarlijks een
aantal doelstellingen vast:
Collectieve doelstellingen, die gelden voor de directie als geheel.
Individuele doelstellingen, die gelden per bestuur en bedrijfseenheid.
Persoonlijke ontwikkeldoelen van de directie.

—

—

—

De doelstellingen worden vastgelegd in managementcontracten. De leden van
de directie zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van de doelstellingen in
de managementcontracten van het management aan wie zij leidinggeven.
Tweemaal per jaar bespreekt de raad de prestaties en de voortgang. In een
Ter çJg9f1tiCa1I9
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individueel gesprek na ongeveer een halfjaar, en in een collectief en
individueel gesprek na afloop van dat jaar.
Functiezwaarte
De functiezwaarte van de directiefuncties zijn gewogen op basis van de Hay
systematiek. De directiefuncties kennen schalen, met een minimum en een
maximum.
Beoordeling in 2012 over 2011
De raad van commissarissen besloot in 2012 over het jaar 2011 géén variabele
beloning toe te kennen aan de leden van de directie met een variabele
beloningscomponent. Hoewel de raad van commissarissen vindt dat de
prestaties over 2011 een variabele beloning toestond, vond de raad het niet
passend om die toe te kennen. Dit vanwege de winterproblemen in februari
2012 en een ICT-storing.
Beoordeling in 2013 over 2012
Begin 2013 besprak de raad van commissarissen het functioneren van de
individuele leden van de directie en de directie als geheel. De definitieve
afronding van de beoordeling over 2012 en de besluitvorming over
toekenning van een eventuele variabele beloning over 2012 vindt in het
eerste kwartaal van 2013 plaats. De variabele beloning is in 2012 voor het
laatst van toepassing en bedraagt maximaal 6% van het vaste salaris.
Nevenfuncties leden statutair bestuur

Naam
Mevrouw M.W.
Gout-van Sinderen

Nëvenfunctle
—

—

—

—

De beer P.M.E.
Dirix
De heer l-l.P.M.G.
Steeghs

—

—

Lid Raad van Commissarissen Ymere.
Lid Raad van Toezicht Haagse Hogeschool.
Lid Raad van Advies ROC Midden Nederland.
Voorzitter bestuur Intercoach (onderdeel ministerie
BZK; verzorgt coaching van leidinggevenden en
adviseurs bij overheid).
Lid Ledenraad Rabobank Albiasserwaard Noord en
Oost.
Lid Raad van Commissarissen Rabobank Amersfoort
e.o.

Functies die volgen uit de functie bij ProRail zijn niet opgenomen. Een actueel
overzicht staat op ProRail.nl.
Relatie statutaire bestuur en niet-statutaire leden directie
De raad van commissarissen houdt toezicht en adviseert de directie van
çicoue
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ProRail. De directie draagt zorg voor de dagelijkse aansturing van ProRail. Alle
directieleden zijn aanwezig bij de vergaderingen van de raad van
commissarissen. De directie van ProRail bestaat uit de drie leden van het
statutaire bestuur (zie onderdeel Samenstelling statutaire bestuur
ProRail[linkj) en de volgende twee niet-statutaire directieleden:

fl

t
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-:
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r

Jaar-

-
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-

r

-

De heer
P.E.M.
Buck

1952

Directeur
Projecten

De heer P.
Kraaijeveld

1968

Directeur
Vervoer en
dienstregeling

Aanleg en
verbetering
van
spoorinfra
en stations
Goede
klantrelatie
met
vervoerders
en een
eerlijke
verdeling
van de
spoorcapa
citeit

)ibËemliig..
dIstld

SQit

djïeetle

1997

01.04.09

01.04.13

2005

01.04.09

01.04.13

De raad benoemt deze twee niet-statutaire leden van de directie voor een
termijn van maximaal 4 jaar. Daarna is herbenoeming mogelijk. De
beoordelingsgesprekken met deze directieleden worden gevoerd door de
raad, die ook hun bezoldiging vaststelt. Het bezoldigingsbeleid van het
statutair bestuur vormt hiervoor de basis.
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De raad van commissarissen benoemde in 2013 de heer Kraaijeveld en de
heer Buck voor een nieuwe periode van vier jaar als lid van de directie van
ProRail.
Alle directieleden hebben de Nederlandse nationaliteit.
Raad en belangenverstrengeling
De raad van commissarissen hecht aan een goede taakinvulling als
commissaris. Daarbij moet zelfs de schijn van belangenverstrengeling worden
vermeden. De raad vindt dat raad en bestuur in 2012 onafhankelijk hebben
kunnen functioneren. Er zijn geen onderwerpen besproken waarbij sprake
was van mogelijk tegenstrijdige belangen.
Nevenfuncties van commissarissen moeten tijdig aan de presidentcommissaris worden gemeld. Dat staat in het Reglement Raad van
Commissarissen. Als de president-commissaris vindt dat er sprake is of kan
zijn —van (een schijn van) belangenverstrengeling, dan heeft de commissaris
schriftelijke toestemming nodig van de president-commissaris voor die
nevenfunctie.
—

Stelt de president-commissaris (de schijn van) belangenverstrengeling vast,
dan wordt de nevenfunctie niet uitgeoefend. Gaat het om een nevenfunctie
van de president-commissaris, wordt zijn rol overgenomen door de
vicevoorz itter.
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Jaarrekening 2012

ProRaji
Inhoud
Jaarrekening 2012
Balans per 31 december2012
Winst- en verliesrekening 2012
Kessiroomoverzicht
Toelichting op balans en winst- en verliesrekening
Niet in de balans opgenomen regelingen
Overige gegevens
Resuiteetbesiemming
Conisoieveririaring
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Financieel jaaiverstag 2012 ProRail

Balans per3l december 2012
Bedragen in niiIoenen eurds (ôôr eiwerlçng van het resultaat)

ActIva

31 december 2012

Vaste activa
MaleriOlo vaste activa
Flnancl8te vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen
Llgulde middelen
.

1
2

31 december2011

19.820
1

19.305
392
19.821

3
4

171
590

132
585
761
20.552

Totaal Activa

Passiva

19.697

31 december2012

717
20.414

31 december2011

Elenvarmoon

5

5.704

5.702

Voorzieningen

6

206

213

langlopende schulden

7

314

345

Korilopende schulden

8

243

178

Overlopende pessiva

9

14.115

13.975

20.582

20.414

Totaal Passiva

re ldelcat
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Winst-en verliesrekening 2012
Bedragen in miljoenen cum’s
2012
Bijdragen
Expioilatiebijdragen Rijksoverheid
AmorUsatie Irwaslcringsbljdragen
Oebruikavergoeding

2011

10

816
416
251

838
415
239
1.492

1.483

Otveree bedrijfsopbrengstsn
Geaclivearde prodUctie eigen bedrijf
Overige baddjtsopbrongston

11

115
55
170
1.653

Bedrljrsopbrengsten
Expioitalleiaeten

126
84
190
1.602

12

Koslen van uitbesteed werk
Lonen en salarissen

-655

-651
-228
-32
-594
-166
-174

-236

Sociale lasten
Afschrijvingskoston
Overige waardeversrrderingan vaste acliva
Overige badrijFsiesien

-37
-626
-154

-127

Vrijval herwaardeilngsreserve

13

-1.835
211
-1.624

-1.845
206
-1.639

FinancJ0l baten en lasten

14

-11

-19

4.635

-1.650

Bedrijfalasien
Resultaat uit gewone bedrlJfaulloofenlng voor mulatle
egallaatleraeerve en betastingon

15

10

24

Mutatie egallsaLlerekenirrg

16

-18

-24

Resultaat uit gewone bedrIjFsuitoefening voor belastingen

0

0

Belastingen

0

0

Resultaat na belastingen

0

o
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Kasstroomovorzicht 2012
Sedragen in miljoenen euros

Resultaat uit bedrlJlsultoefanlng
Aanpassingen voor:
Muiatjes egallsaiiorokening
Exploitatiedeet herwaardenng
AÎschrijvlngskosten vaste activa
Niöt-aotivûerbare invesieringenfllqulde5eresuliaten
VnjvaI herwaarderingsreserve
Amontisatie inves!eringsbijdragen

2012

2011

0

0

18
0

24
-2
594
87
-206

626

99
-211
-416

Desinvesienngen

55

-415
79

Muleties voorzieningen
Dotalie egalinetierekening

-7
0

29
54
164

Mutatlas werkkapitaal
Vorderingen
Korliopende schulden
Ovedopende pasalva (korilopend)

244
210
68
-150

-39
65
37

128
372

64
228

Kaastroom uit operationele activiteiten
investeringen malerlêie veste activa
in opdrachi van Rijksoverheid
In opdracht van Derden
Kesetroom uit investeringaactMteilen

-996
-232

iriveste,ingsbljd,agen van Rijksoverheid
investeringsblJdragon van Derden
t)lvldendultkedng
Storflngagloopaandelenernlssle
Aflossing leningen (geen herfinanciering)
Onhtrakklngen overiopende pasalva
Kasatroom uit rinancleringsactivlteiten

852
187
0
0
.1
-3

-1.076
-246
.1.228

Totale kassiroom
Llquide middelen Wnde boekjaar
Liqukle middelen begin boekjaar
Mutati. liqulde mlddeien

-1322
891
239
-92
155
-149
-1.1

(005

i.030

5

80

590
585

585
505
5

80
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Toelichting op de balans, de winst- en verliesrekening en hot kasstroomoverzicht

JNTANU’

Finarideet laanverstag 2052 Ptottaii

Algomoen
Protteji is een publieke dienutverlenerln epoonnobiliteit die 24fl zorgt voor een beschikbaar, betrouwbaar en veiiig spoor voor klanten. Hiennee wil Protteli een
belangrijke bijdrage toveren aan het non-stop In beweging en bereikbaar houden van Nederland
Stmctuur ven de onderneming
Da Juridische niructuur van ProRait BV. le een niet-beurnganoteerdo vennootschap. Het bestuur van rio vennootschap wordt gevormd door drin statutair diredaaren. Do
raad van conspinserinsan houdt toezlctrl We verrrlJden Ivansactien met tegensbijdige balangen van bestuurders otcornndssarlsaen. In 2012 waren er gaan teganntnljdiga
belangen.
Aandeelhouder
Da Nederlandse Staat is, via Rsiiinfratrust BV.. da enige aandeelhouder van ProRail B.V. Kat aaedeelhoudersdrap is ondergebracht bij het ndnistorio van Infrastructuur
en Milieu. De statuten zijn van toepassing op de relatie roet de elgenwne vergadartag van aanduulbouders.
RaiUnfratrunt BV. te Utrecht conuotideert de itnandete gegevens van PmoRait BV. to haar gaconsolideerde jaarrekening.
Grondslagen voor het opstallen van de jaarrekenIng
De Iaanreken:ng Is opgeafsid in overesvstenvndng met de wettalijse bepdingen van titel 9 Boek 2 BW en de uitspraken van de Rtdstii)nen voor da ,taarversiaggavtng,
uigegavan door de Reed voor- de Jaarverslaggavfng. De hJema uiteesgezette grondslagen voor da Ilnandele verslaggeving apr crsnslutent toegepast voor de
gepresenteerde perioden in dezejearrekoning. AJlo bodragen in dajaarrekentng staan vermeld in ndijornon aaro’s (OUR), tenzij endern vernield.
Presentatie
ProRall is de enige epooreiegintrabetroerder in Nedertand en voert deze taken uit op basis van aan boheezcoooeatte verleend door hol rmlninterto van infrastructuur en
Mhînms. Voor het Inzicht wordt daarom afgeweken vande atarrdeerd tndeting en model. De opstelling van de vortoopstaat materiële vaste achna wijkt atvan de
siandaardindaiing (artikel 388 lid 1 hint 9 0W 2) teneinde een heler inzicht te geven en beter aan te stuiten bij do aard van het bedrijf ooniormn arhkei 262 lid 4 en areket
363 Ud 4 Titel 98W 2. Harloe lede ondervardaliag van de varloopstaat nraiedeie vante adiva uttgrbroid. Daarnaast stuit do indeling beter een bij de gehanteerde
benarrdngan In de canrzrsinlcatle lassen Profleii en de Rjcaovorheid.
Schattingen en onaekerheden
B het opstellen van de Jaarrekening vormt de leiding van ProRail zich diverse oordelen en ndrntltngen die insloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerda waarde ven de bsiarrn en winst-en-verliesrekening. De schaltirgen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op arvadngan uit het
vededen en verschillende andere factoren dle gegeven de onsstendlghedan als rsdeiijk worden beschouwd. Da uittcorreten hiervan nonnen de basis voor het oordeel over
de boekwaarde van de balans die niet op errsvormdige wijze uit endere bronnen blijkt Da deadworknlijka uttkonssten kunnen afwijken vers deze schallisgen.
Sctrntnnguwfjzigïngen worden verwerkt in de periode wsartn de schatting wordt herzien, indien de herziening elloen voor die periode gevolgen hooft, ot in da periode von
da herziening en toekorretige perioden, ledian da herzienIng gevolgen heeft voor zowel de huidige als toekenmtiga perioden. De sclsattlrrger hebben met naam
betrekking op:
tevenuduran van rnarari$a vaste ectina,
bijzondere waerdaverrrrtnderingan van veste ective
omvang van voorzieningen.
Ondanks de bente Inechelüngen vers tevenuduren ken er sprake ken zIjn van versnelde efadrdjvingan, buiten efestrdjvtng geraakt ac6va en boekvortiazen doordat
deninrvesleriensbosilsuirraen veak tot stand kansen door overnwglneen die verder onan den da nonnondsche tevetrsdsur van een Individueel actIef.
-

-

-

Bijzondere tsensaciiee
is hot jaar 2012 hebben een drietal transacties plaatsgevonden die hieronder eidza belicht worden ten behoeve van balans en kessiroomovanzlcht
Maasvfakto II
Het ltavenbeddjf Rotterdam heeft 12 ton nieuw spoor asngeiegd om de Farrornea Tenndnai re vvrbinden niet de havenspoorlljn. Deze verbinding is nodig omdat de oude
verbinding opgebroken moest worden voor de nlernve Yanrgtzelssven en Prinses Martehaven. De 12 tdionsetor spoor zijn aangelegd door en voor rekening en risico van
het Havenbedrijf Rotterdam. Op 26 oktober 2012 is de rderswe spooçt,’jn In dienst genonsen en is deze tnrtrmeat door het Havenbedrijf Rotterdam een ProReii overgedragen.
Onrdet de spoorlijn door en voor rekening en risico van het Havenbedrijf Rotterdam gebouwd teer afgesproken dat het Havenbedrijf Rotterdam de spoorlijn voor een
bedrag ven OUR 0.1 mnijoen overdraagt een ProRali omdat deze cordonn de upoorwegwet de hoo(dspoor-wag infrestrsrchaarr beheert Per 28 oktober 20t 2 heeft ProRail de
Maasvfairie ii In lijn mei de borzwtroalen van het Havenbedrijf Rotterdam voor aen bedrag van OUR 35 rraijoen opgenorrwn lede balans onder nietoriela vaste adiva (zie 1
klalerlaia visie cclive) en da tnvosierlngsbljdrege
Overdracht Relsinformatie
Per 1 rovnnrben 2012 heeft Pretisil het ordordaei Ratnivfomnratie (personeel en acliva) overgodragon aan do Nedarlandse Spoorwegen. Hiermee ts aan tnkomenda
kasnlroom van circa OUR 5 rrdrjoen genooeid. Hel behoor van retelnfornrmaeenyslemen en de roisinlarmatlasystamnen zeil blijven ondardeel van processen binnen PraRalt.
Aanleiding voor da overdracht lede toezegging yen da MinIster von tnfrestructrir.rt en Milieu een da Tweede Kenser In 2011 om de iefonssetievoorzlening een reizIgers op
het spoor in tito hand to brengen. Met de overdracht Is OkIR 42 ndijoon aan nsatadele vaste odiva (systeem inlaplns) overgedragen. Daarnaast zijn ook de bi)
Reisinforrrreka verbonden opbrenguicontreden, personeel, huisvesting eis beheer overgedragen,
Dshalf min FONS
ProRail beheerde da toevarlrousvda gatdrrdddelen overeenkomstig da Rasmovareenkonrol met de NS Groep N.V. (FENS). Op 20 decerritsar 2000 hebben HS Groep NV.
as de Juridische voorgenger van ProRalt (Rellinirabekeer BV.) een rsamovareenkonssl geslntarr. NS heeft een eenmalige tinendele bijdrage ed OUR 5.336 miljoen aan
Raiiinfrabehaar BV. erergernraoirt. PraRail hoeft dazo bijdrage gebruikt voor do beheersta teegang van da stations, de oalv,ildieiing von da OV-chlpcard, de verbetering
een de kwaliteit van de reiiirfreatructaar en da tntormnatevoorztentng op de stations.
Het FENS progrernana Is to 2012 odn’ielstretef baeindigd. De niat basterfe ndddelen (zie toetidrtlng Flnandeto vaste eciiva), in totaal EUR 266 rwijoeo, zijn voor non
bedrag van EUR 273 zniijoun overgedragen san NS. De aan ProRalt Ier beschikking gestelde rrdddetan ad OUR 23 nriijoon zijn als onderdeel vers hei lopende F0115
progrenerre gebonden aan de tirrandering van spedfieke projecten. Date rr’Sddelen zijn opgenomen onder da Overtopende passiva (kortiopeeö) als geoorrtrerlda
projecten. De overdracht van OUR 273 niljoen een NS Is nIet zichtbaar in hal kasalrootnoserzlcht, aangezien deze FONS gotdon niet onder hot liqaide ndddnlen begrip In
da jaarrekening cijrs epgenoriren.
Stetselwijalginge 5
In 2012 zijn neen staiselwijzlginriss doorgevoerd.
Wet Dpenbsestnablng uit Publieke mIddelen gellnnnclerde Toplnkemene
Beloningen In hot kader ras de WOPT zijn. Indien van tsnpasalrsg, opgenomen In de toelichting.

Ter

(cat(e
2
‘

gg
g
2
&YoUNG
Z&buNTtU’4T5 UP

Financieel jaarverntag 2012 ProRail

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de resuitaatbepallng
Activa
Materiële naam acriva
Waarderisrt
Materiële vaste activa worden geweerdeerd tegen actuele waaide, Ingevuld door de vervangingswaarde onder aftrek van de over deze waarde op tinealre basis
berekende afschrijvingen en bijzondere waardeverrrdndertngen. Terreinen In de oelegorle Dragen. gelelden en doorsnijdon en activa lede celegorle Werken to
cessiructie worden gewaardeerd tegen de eeriodrafresande onder aftrek van bijzondere waerdevervrdederingen.
Da eaeaclrefwaarde beslaat uit Invastevlngaullgenen die verband houden met het verkrijgen of vervaardigen van het acuwrrn, todraslef de kosten van de dooi eigen
porsoneel ve rriclrle wnriszaarrtreden (geactiveerde produdie eigen bedrijf). In do aansdrufwaarde woedt geen rente over Investeringen tijdens de bouw begrepen. lodon
de kosten van groot onderhoud aan rrrntenieie vaste cclive niet voldoen aan activoringsoiloda, worden deze direct ten laste gebracht van de vdnsl- en vediesrokvning
De varvangngswaarde van de materiële vaste acifva wordt bepaald door de aans.chefwaande Jaarli,lts te indesaren op basis van COS-gegeveva. Indien te besloten de
cclive te verkopen, te slopen of over te dragen, Is de actuete waaide gels aan de verwachte (drede) opbrengalwaarde.
Ontvangen bijdragen van de Rijaovenlreid en derden ten behoeve van de ttnsocioring van materiftle vasta cdive worden ets ovedopend passief verantwoord,
Financiering vindt plaats tegen eansdratkraarde
,&tsclrriwioeev
De afschrijvingen worden llnealr berekend en zijn gebaseerd op de verrvsctrte gebrsiiksdvor per ondersctreidend corrsponerrl, rekerrtng houdend met een aveoluete
restwaarde. Indiende verwsrtling orndrent de elsdrnisgsmelhode, gebnaiksdurnr en/of reslwaarde in da t
oep van de tijd wijzigen, worden deze ets een
ocheilingawlJnlglng verarrtwoord.
De alschrijvingerr op basis ven verversg!egzwaerde worden tent laste van de winst- en vertietnekentng gebracht als elschrijvlngskosten. De ontvërrgen
lnvasleringsvergoedirrg van de Rijssoverlield te gebaseerd op de eansctrafwsarde en wordt els)aazamorlisetie verwerkt In de winst- en vnrllearekerrirsg nasa voortgang
van da aleclrrijving van dn adiva waarop de vergoeding betrelddvg haalt t-tel versdstt tussen de elndrrljsingan op basta van vervangirrgsrvaarda en de alattrnifrvfngen op
basis van de historische eitgaalpdjs wordt onttrokken een de herwssrderlrrgoreserve ten gnesle van de winst- en verliesrekening.
De nfschrijvlngslerrrdjven tn jaren ztjn ats volgt
Draven, eelelden en doorsnljdan
Eeergla
transler
Beheersen es communicatie
Oeveiliges
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Op terrelres wordt niet alguschreven
Biizorrdere waardevorrrdnderino
Janrtjka wordt ondernactrt of er sprake leven een bijzondere waardeverrrdndentng van de malerlale vaste ecriva. Indien deze Indicatie aanwezig lv. den wordt de
verwachte reaiiseerbare waarde vent het ediel bepaald. tndisn deze waarde leger ta den de huIdige boekwaarde, dan wordt het versdnit ten lasle van da winet- en
reriieorekensieg gebrncht voor zover de gevormde herwaardeningsreservo voor dii actiafrriet toereikend le. De aard van de adiva leldi ertee dat de n-eallsaerbsre waarde
vnaiat niet per actief ken werden bepeald. tn deze gevaiien wordt de reeliseerbare waarde afgeleid van de keuutrounr genererende eevhetd waartoe het actief behoort.
tvdlen aan b4zocderawaardevanrinderlng heeft ptasrsgavonrden, wordt jaarlijks nagegaan ei er aansndjzingen bestaan of deze woardevenrntnderlrrg ten aanzise van da
rreleriëie vaste ectiva niel meer besteet of ta verminderd en derlralna maat worden teruggenomen. De verhoging mag niet verder gaan dan let het bedreg vee de
boekwaarde van het actief dat opdat rrmrrrent zoon hebben gegotden. trsdlan het verlies eis gevolg van bljzondsre wsardeveminderlrng riet zou zijn verantwoord. De
varhegeg van de boekwaarde (een terrrgeerrdrrg van een bijzonder waardavanrrindedeg veeilea) wordt onrrdddeilijoveranlwoord ets bate In de winst- ee vadiesrakenleg
tal da oorepronketijke aanadraFwaande. tedien de rerheglng de eerrachafnvaarda te boven gaat, zet dii deel ten gunste van een herwaerdenlngaraaenve worden gebracht.
Financiële vaste ecbva
Deelnemtngen
Deatsandegen worden tegen de zichtbaar algen vermogen methode gewaardeerd, Overeenkernsttg deze methode, worderr de deeioarrdngen o de balans opgenomen
tagen het aandoet van ProRsit In het zicirtirare eIgen vermogen rekening houdend mat hear eanrdeet to de raasdtaten van da deetrerriegee van het rrmrrwnt vsn
verwerving, bepas’d volgens de grendsiegen zoals verrsreld In da jaarreheelng ven de deeleereting. lede winst en verliesrekening wordt hel aevdeet In het resultaat van
de dealnerrurgee opgenomen. tvdien en voor zover de nenneotschap rdet zonder bepeddeg eillrertrrg ven de positieve resultaten ken bewerkstelligen, wordende
resultaten in een wettelijke reserve opgenorrren.
Overige tineodale activa
Bj de oerale verwerking von Ilnenciëla acaiva worden deze apgevomen tegen reële waarde vern-ruarderd niet de dirad dearaen toe te rekenen trarssadivkoslen. Dit Is viel
van toepassIng op da S oendale ecliva welke In da winst- en v.rliasaekenlng tegen reële waarde met wasrdavaravdedngav zijn verwerkt File aan- en verkopen velgerra
standaard marktounveetieg van linaedëie ocliva worden opgenomen per da traosactiedaturrk detwil zeggen de datum waarop Prokert de bindende overeankenersl
aasgeel.
Da vorderingen wordea opgenomen togen geee’ortiaeerde kestprija (rioraloate wserda onder altrek van een waarde correctie voor mogelijke onlvbaarhetd).
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Passiva
Clannillicate eigen vermogen en vreemd vermogen
Een tnardeel inslrumnentwordt (ode jaarrekening als vreemd vermogen 01 als eigen vermogen gedanufficeerd ovareenkenmtig de janidlsdra reatiteil van de ceerracluelo
onernankonel waaruit hel financIeel inslnimeel veorlutoeir. Om dia reden lede egatloaterenerve als vreemd vernmgen aangemerkt
Voorzieningen
VoorzienIngen worden opgenorrwn voor In rechte efdeingbare of tellelljke verplichtingen van een onzekere omvang of mmml een onzeker tijdstip eis gevolg ven
gebeurtenissen In liet verleden, De onivung van de voonatening wordt bepaald door de beste schatting per balansdelumn van de bedregen die noodzakelijk rijn om de
denbelrellende verplichtingen en verliezen alle wikkelen. De voorziening omrrgevingswerken en da voorziening jubilnrnneiiliserlng worden opgenomen tegen cortanle
wsarde, de overige voorzleelngen worden opgenomen lagen eomrdsala waarde. [te voorziening orngevlngswerken heeft balretddng op date verwachten verplichtingen
voor onderhoud en vernieuwing van door derden betaalde warmen.
Langlnpanda schulden
Uj de eerste opname van fiaandgia verplichtingen worden deze opgenomen lagen taaie waarde verminderd mei (In geval van een finaadkie verplIchting dle nial legen
taaie waarde, niet verwerking van waardevaranderingeer In da wlnnt-en.verllenrekanlng, Is opgenomen) de direct daaraan toe Ie rekenen liennacllekoetan. Ce
verplichtingen worden na de conto waardering gewaardeerd lagen de gaarnorliseerde lroslpdjs volgens da elfedleve-renlenerhode. Resultaten worden In de winst-en
vertlesrekenlng opgenomen zodra de verplIchtingen nIet langer op de balans worden opgenomen, alsmede via hei ezrntsatlepraens.
Perraroenen
De een de panaioenuirvaerder te betalen premie wordt eis lant In de winst’ en verlIesrekening verantwoord. Te betalen premie dan weide voonjitbetaelda premie per
jnereinde wordt eis avadapend passIef reapectievakju onedopand actief varantwoord.
Voor herpllrînlirrgea naast de aan de penstoenullvoernl.r Ie betalen premie wordi een voorzIening opgannimren, Indien per balaandalmrm sprake Is van een In rechte
eldwingbare ol lailalijlre verplichting aan da pensloenuitvoerder en(olwerkrternrer, het vrnandrijrlijk Is dat voor da afwikkeling van dle verplIchting een utinlreorn van
reiddalen noodzakelijk ie, en er een betrouwbare sciratting kan worden gemoeid van de omvang van de verplichting, Do vaonlenlrrg voor edditiarrele verplIchtingen aan
de peesloanalroerder enjot werknemer wordt gewaardeerd legende beste echelltng van da bedragen de noodzakelijk zijn om de desbarraffande verplichtingen per
balaundulurm al te wmklcelen. De voorzienIng wordi gewaardeerd legende contante waarde cle liet effect van da hjdnwaarde van geld rnraladeal In (waarbij de
dincontadngnvoet vôtir belastingen da actuele rrwrklrenle weerpaaft).
lnvtstertngnbijirago
Ontvangen bijdragen van de Rtjnaovertreld en derden ten behoeve van de llnenclerlng van matadtile vaste activa worden ets overlnpand passief verantwoord.
Finandoriog vIndt plaats tegen esnnclnalwaardo.
Egaliealloroserva
De egalisahereneme is hal saldo van de hIstorische resultaten utt gewone badrtjlnuttoalentng en door de Rijksoverkeld ingehouden teekalelilugan bIj het verlenen van de
nubsldiebenchilrtdngan. DII saldo wordt verantwoord aln ovedopend panalel omdat de Rijkooverhnld deze beschouwt els direct opvreagbare c.q. vemdmnrldigde
nnknldiebedragen.

Resultaatbepallng
Opbrengsten
Algonroon
Onder de haddjtsopbrengslan (nelle-omzet) wordi verslaan da subsIdIes cii hoofde van beeledlngan, ernorilselte van ineeuledngvkljdragen en epbreognien uit leverIng ven
denolen
Bijdragen
Oader Bijdragen RijksoverheId wordende van da Rijksovemkeid veekragezr rrdddelen voor capaciteilsmanagemonl, verkeorsleiding, onderhoud en kapitanilanlea van kat
landelÇre ratloel verantwoord. De aaplallatiasabnldla wordt opgenonien op het nmnrmntdat aan atie voorwnandon In voldaan- Dii troedi In dat osploltatenahstdie ten
gunste de winst en verliesrekening kont In hel jasrwsarin de ermee samenhangende bestedingen worden verwerkt
0e van de Rijksoverheid eetvangen vergoedIngen voor aanleg van vaste acliva en vervanging ven de bovenboawworden np de Bijdragen In mindering gebracht en
gepresenteerd eis lnveulerioguhijdregen In de Ovenlopande pasuiva. Naar tele van ernchrt)vlag op de aclive, wordi da poul lnvestertngnhijdragen geanrorliseerd. Da
anrorlinalla wordt gepresenteerd ets Arnortealle lnvesleringsblJdragen in de winnt• en verlisarekeotog.
Da van spoorwegoudarnarrdngun gaTnde vorgoodirigen voor gebruik ven kat lendelijs reilnal wordnn onder Gebnrtkuvergoading varaaiwoord.
Diverse bedrijfsepbraegslen
Onder Gaactilveemde productie algen bedniji zijn opgenomen da door het algen personeel vandchle wenlceamlmeden, welke barralddng hebben op da vervaurdlglng van
maladeta vaste ocbva (itiventaring), zoals voorbereiding en toezichi
Onder Overige bedrljfsopbrengalen zijn met name opkrengnten van de voor derden uilgevoerda warkzaarnheden opganornan.
Xantien
Oa kanton wenden bepaald merel lnachlrrerrdng ven de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en worden roegerekend aan Irui verntaaarwaarop zij
bolrokkirmg kebbee. (Vonrzenkaraj vanpltdrnrmgen en rniogelljke verlIezen die hen oorsprong steden voor hei einde von hel boekjaar worden In cdii genomen Indien zij
voor kar opmaken van de jaenekenlng bekend zijn geworden en ovnrigana wordt voldaan aan de voorwaarden voorhet opnemen van voeazIerdngen.
Belastingen
Prokail BV. rrneakt samen mat Rallinlreirunl B.V. deel sit van een dacata eenheid voor de heffing van vennoolachepabetantiog en tevens van een tscale eenheid voor de
keffng van omzetbalasling, gelde vannoolochappen zijn volgens de slandaerdvoorwaerden hoofdelijk nenapraketik voor de Ie beiden beleoling van alle bi) de fiscale
eenheid betrekken venenotadiappen. 0e varrekenlng van de beteubngan bInnen dece eenheid vtndl plaats alsof elke maalscdrappij zelfstandig betenbegplidrig Ie.
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Grondslagen voor het kasstroomoverzlcht
Presentatie
Het kaeutroornoverzlcht is opgesteld volgens de Indirecte melirode, waarbij onderscheid Is gemaakt tussen da basatromen all operationele. tsvestedngs- en
ttnanderingsacbvitelten.
Liquida rriddeien
Onder de tiqelde middelen ziji opgenomen de bedragan op bankrekenlngan van ProRali dle te’ besdrlkidng staan aan de beddjfsacttvtlelten van Proflail.
Intarest
Do Interesl ontvangsten en eitguven zijn cml apart vermeld op het keestroomnverzicht en genrbrtceerd onder het resultaat uit bedrijfsuitsefeeiny.
tnvosteringebrjdregen
De tnventertngsbtjdregen bevattende ontvsrrgen bijdragen van overtreden voor de realisatie van in gebrtak genomen bouwprojecten.
Daidend
Dividunduititerlngen weiden vermeld onder de kuu.stromen uit Ilnenderingsendviteiten.
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Financieel rislcomanaaoment
Algemeen
treIn deze loelicirbeg opgenomen gegevens verschaffen inforrnalle die behulpzaam In bij het schatten ‘won cle omvang veer rislcos die verbonden zijn aan zowel dein de
balans opgenorrne sla de nul In de balans opgenomen tinendele lenlnsrneelen. Hel beleeft hier elke overeenkomst die leldl tot een llnendeel actief bij tuin partij en een
Ilearclsle verpllch’Jng of eigen- verrnogenalnetrurnenl bij een endere partij Hieronder vallen traditionele IleanrJéle Instrurnenlen, zoals vorderIngen, schulden en effecten.
ProReil hooft geen algelolde lineedele lnatrumenlon (deriealen).
De prinmime financiële Innimmenlen van ProRail dienen ter financiering van de operellonele eclinileilen van PeoRali of vtoelen direct uit deze ectMlellen vuort Hel beleid
van ProRail in oor niet te handelen in tinendefe innlrumnenlen.
De berengrljksle risico’s all hoorde van de financiële Instrumenten van ProRail zijn hel rente’, het krediet’ en hel llquldhteltsrtnlco.
Hel beleid van ProRail om deze rIsIco’s te beporken, luldl sla volgt
Renleeristuo
De langlopende vorderingen en lenIngen non ProRali hebben een vest rentepercentage waardoor ProRell een aanvaardbaar risico loopt dat de waaide ‘wonde
vorderIngen en leningen zal delen respectievelijk ullen als gevolg van veranderingen In de mearktronte.
Flat aflosclngeschenm en de opbouw kende yen toepassIng zijnde renleporcontagon zijn opgenomen bij de toelichting op de langlepende nctreldnrr.
tlevdiefrfs$co
Proftail handelt enkel met krediolwaardige paetljen en heeft procedures opgesteld om de hsedletweerdlgheld te bepalen. Er zijn rlchtljnen opgeeleld om de omveng vers
hel knedietrinico bij elke partij te beperken. Bovendien bewaakt PeoReil voorldoreed haar vorderingen en henleert Proftell een elzikle earirnanlngeprocedare. Door de
bovenstaande maalregelen In hel kredielrislco voor ProRalI rrdelmaal. Verder zlyr er geen belangrijke coecenlraltes van kredietzislco bleven ProRail.
De kertlopeede vorderingen kunnen Ingedeeld worden lede volgende categorleon:
Vorderingen op de Rijkeovertreld: EUR g rriljoen
Vorderingen op evdere overheden: EUR 40 rrdljoen
Vorderingen op de Belastingdienst EUR 25 niljoen
Vorderiegen op andere partijen: EUR 98 rndjoen
RoMe waarde
Onder de reële waarde wordt vereIsen het bedrag waarvoor een order kan worden verhandeld or een eerpliclslieg ken worden afgewikkeld tussen lor zake goed
gernlormneerde peztijen, dia lot een Irensectie bereId en enelheekelijs vee elkaarzljn (In het Beuleil actuele waarde ‘rne,tctweazde’ genoemdj.
De boekwaarde van de Ilgelde rriddelen benadert de reële wnerde vanwege de korte loepbjd van de gehouden Instrumenten.
De kerllopende schulden beslaen hoofdzakelijk uit acirulden een leverenders en de RijksoverheId. De reële waarde yen de korilopende schulden In nagenoeg gelijk een
de rrrarlrlwaerde als gevolg van de kerte looplijderr van de behorende leulrunrenlen.
Per 31 december 2012 zijn er geen concrete plannen voor vervroegde eltoasing op langlopende schulden.
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--EStC _g
Stand per 31 december 2611
Asnschokeoerde
Camorlalievo atodirijvingan
Stand per 31 december 2011
Investeringen
Ingebnrloname
Niet ecineerbere Invesleri.rgen
Deninventerirgon (ard cum. alndrr.)
JeareFnchrjvivg
Herwaardering

Overige rreilstleo
Totaal muieiies In 2012
Stand per 31 december 2012
Asnsohafwssrde
Cumutolieve af chrijvingen
Boekwaarde

Dragen,
gelelden en
doerenljden

Energie

21.429
-8.754
12.675

4.545
-2.915
1.533

Befleereen ee
commenicelle

oevetirgen

1.284
-704
410

2.618
-1.721
I.0t7

-

Traneler

-

-jj
Werleeo in

Telee]

conairtitlle

4.215
-2.801
1.414

-

-

787

129

103

93

210

.

-

-

-

-

liii

36.290
-16.985
19.365

1226
1.32299-

1128
0
-99

1.9%

4235?179
8559

2624
1
70

3794
38-11

662
128

86224
2
156

104.
-297

22.268
-9.054
13.234

4.865
-2.962
1.793

1.326
-849
479

2.915
-1290
1,125

4.386
-2.608
1.560

1.999

10.057

1.315

433

OOR

1 27fl

Energie

Beheereen en
communicatie

-

-

426
213
-146
516

-

1.699

37.262
-17A62
19J21

-

Boekwaarde op back ven historische
nen.uvlvriwuardn

10720

Hel jaridlsche eigendom von de spoodnfre Igt 54 Rafrreel,ust B.V. (100% eeridoeltouder van ProRail DV.).

Caleorieon Meleilelo vaslo ecliva:

Terrenen
A.rdebaen (loot. voorzieningen)
Bovenbouw (dcl. bo7ael)
Bruggen
Tunnels
Overige (zoa!n: overwegen en
geluidsschermen)
Oovenlekling en drangconslniclien

Dragen,
gelelden en
deorenijden
767
1.058
3,941
3.878
2.502

Trannier

1.090
1.081
622

Cndernlallonntvoedingnlnnlellelleo
Hard- en noftware san de systemen noot da

eenalurlng ven de lreindlensl
Relslgnrnlnforniallecynlenien
Teleconvnunicnftenelwerlcen
Overige corrrmunlcalleapperaluor
Baanvak- en emplnoernenlsbeveliglng (zoals:
detectlenynlomen, seinen en
lreiebelnvloedingssynternen)
Perrone Inclusief oserkapplegen
Toegeng lot perrons (zoals: roilreppon. liften,
bruggen en tunnels)
Pubfleke aandeel In nlatlonsgeboerwen
Fietoenslalr.ngen
Totaal

Beveiligen

150
62
228
19
1.125
735

13.234

1.703

479

341
286
216
1.590

1J25

Investeringen en NIni nclivoerbsre Inveslaringen
De invesleriegen In venle cclive bedroegen 1n2012 EIJR 1.228 mljoen en zijn 7% lager dan In 2011 (EUR 1.322 rrrijoon). In de preneslabe Is ervoor gekozen de Investeringen louis le presenteren en
op een afzonderlijke regel de Niel ectiveerbere Invesleringen le verenlwoorden.
Oetlnenclerd door minlelerle van lnlr’aetructuur en Milieu
Ovale eletione nernieuwingaprolecten
Rendstadspoor (omgeving Utrecht)
Delft npoorroee
Hanzeijn
Oeoorrnerlde programma’s •
OverIge uitbreldingsprojecten
Bovenbouwvereieuwingsproeclnn”
Overige vervangingsptnjeclen
Sobloteelmhrlslasfe
Oefleenclerd doer derden
Projecten provincIes en gomeenien
Projeclen FONS
SubroIaal derden
Toleel Investeringen

ijlbreldlog
Ulbreldhrg
tflbreldfrrg
UdsreIdi’rg
Uhbreldirg
Ugbreidklg
Vervanging
Vervennlne

126
78
69
65
103
185
120
190
998

10%
6%
6%
5%
13%
15%
10%
15%
61%

201
31
232
1.228

15%
3%
19%
100V.

• Geoormerlçle progrernrna’e zijn groepen pvo)ecden die tezamen een bepeside Investering resiseren. Voor doze progvanvna’n worden geeorrnnrlde gdden door hel ridnlnlerla van inlrsntruclunr en
iop Tonend Sein.
Miloe Doechlrbonv gesleid. Voorbeelden 4’ de progrerwna’e RelstWwinsl, Herslel Plen Spoor lene 2 en 5
“eorenbouvnmlernWrgsprojecten flebben betrelddng op de reivarrgkng van belast dwarnlggees. spoorstaran, benesliglngurnalerlalen en wIssels.
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Ingebou’kname
0e in n-’--’activa in 2012:
Hanzei(n
Grote stations vernlermingsprejeden
Bovevbotrwrervtnrrdngsproecton
Randstodapoorpro(eclen
Bouw diverse otrderdoorgangen
Aanleg nieuwe hallen
SporoslnAnrtrem
Maasvtnkle II
Diverse Idokrere projecten
---—-- ---“

510
143

86
67

56
61
35
327
1.322

Niet ectiveerbare Invosleringen
0.1 belreti In 2012:
Rijn-Gouwe lijn (niet doorgaan Light rai dooi van liet projeci)
Bnveobotevprojecton (niet actineerbere deel)
Huwvndtnernieidivg systeem
Zwolle Spoort (als gevolg van gewijzigde ucopeperrorrlunnel)
Spel (uitgeven door scopewjrigwrgen)
Delft spoorzone (uitgeven kebels en leIdingen derden)
Sloopknstev bi) diverse projecten
Boluvweroule Nezorg (geveheletie)
l-tevzetjn (diverse eosrnaige uitgaven)
Vertrarrvnaug ZwoIle-t(empen (elopzotlen van het project)
Intoplun (verplaatsingskonlen klokken)
Ulreclil (IS Amsterdam Rijnhanaal (niet moer barr0rbare engkreeringnprodeden)
Gotuidregisler
Diveroe kleinere projecten

11
Ii
9
7

5
5
5
4
3

3
3
3

-

99

Desinvestetingen
De denlereuleri-rgen zijn veroorzaekt door met name onderstaand projecten:
Sloop bij reguTore bovenbotnwerrengfrrgnprojecten
Sloop In het kader ven grote functlev4zlglngaprojecten (grote stations vererteuwlngspre(ecten. Hanz4n, Raodotadspoor en sporen In ‘s-Hettogertbosclr)
Sloop in hot kader ven vervsnglegsptojeden
Diverse Ideirrere projecten

2r1
20
6
7
55

Herwaardering
De herweardertog ven de metende vaste activa in 2012 Is gebaseerd op de earn.engevlelde hidexcijfem van de CBS-maendntatls5ekeo over de periode eeplerrber 2011 tot en met augustus 2012.
0e gehanteerde Indeacijfers laten een Iotaliecorreolle zIen ven 0.07% tot 169%.
Overtgo mutettes
De rnutetle bij de rneterlale vaste ectiva betreft rIo overdracht van Reirlgervlnfermalle eyetemen neer de NS (SliB 42 mijoon), Onder overige metattee hij de rnaterleln vaste cclive zijn tevena
opgenomen overboeldngen van calegoete9rr ecika naar eenlelding van recente Inzichten In de varschiende twev objecten.
0. muleite bj de Werken to Constructie betreft hetnibdcerkrg kr verband roet het ecoreonrlactn eigendom ven objecten (SUB 95 mijnen). everdrecht van Relzlgnrshllonnaflo naar NS (SUB 3 nhljoen)
en correctie op inoesleringen voorgaande jaren (SliB 6 n4oerr).
Buiten afsckrijvirrg geraakte ectrra
De post Materiële vaste ectlva bevat een groot aantal objecten waarvan de afadrrjvtngntvrrnjn is verstreken en deemtee buiten erschrijning gereakt. De technlsctie staat van deze objecten taal toe
dat deze objecten viel op korte terr4i vervangen behoeven le werden. Het gaat trierbij mei name orrc stetinrvngebcvrwen. apoorbruggen heveighig, bovenleiding en drsageonvbuclle, perrorikeppen
en bovenbouw.

Stand per3l december 2011
Toevoegingen
Oottrekidngen
Overdracht
Stand per 31 december 2012

Peetnemtngen

Overige vorderingen

Totaal

t

391

392

3
-96
-296

3
96
-296

0

1

-

1

Deelnemingen
Onder Dee!nentgen in opgenomen het belang lie Rothind BV. en het belang We Kaysai BV.
Resned BV. heeft ten doet het optimaal adrlutlcn van cepecitelt ven gtesvezelnetten en kabels ten behoeve van data- en telecomacthrteilen. De vennoetscirap Le statutair gevestigd to t.flrecirl en
heeft een geplaatst aandelenkapitaal vies SUB 18.000. ProRni BV. vaernt voor 60% deel in het eigen vermogen. De zidrbare eigen vennogearawaardevnn Retned BV. per 31 deventer 2012
bedraagt EUR 2 mijnen (2011: EtJR 1 rr4oen).
Xayrsll BV. beheert en exploiteert de goederonapootlijn lassen da Rattetdarnee haven en de grens ren Nederland met Drsitslend (de havenapocr9gi en de Belrawerouta). Do vennootschap Is stelutek
gevestigd te Rotterdam en keefl een geplaatst asndeleerlçapltaet van EUR 18.000. ProRaO B.V. neemt voor 50% deel In hel eigen vermogen. In 2006 heeft ProRei B.V. een eernte storting in het
eendelerkepheat von Içeynsi B.V. gedaan ter glootle van SUB 500.000. Proflel B.V. zet meoinraal een kapitaal von EUR 13 m4oen besctrirbaav ate8en. Da zicirtbara eigen vornrregenswasvde van
Keyterl BV. per 31 deoemher 2012 bedraagt EUR 1 mijoen (2011: SliB 1 nijoon).
Overige vorderingen
Overige vorderingen betreffende aan ProRai B.V. taeverlsoirwde geldniddeten overeenkorrotg de Raamovereenkomst niet de NS Groep NV. (FENS Hel FENS progravrsna in in 20)2
admlnlstretlef beetndgd. De nIeL beslede ndddden. kr totaal LUR 296 trojoen, zs voor een bedrag ven SUB 273 rn’joen overgedregen een NS. De een ProRsi Ier beschltdrkrg gestelde mIddelen ed.

EUR 23 nri(oen zijn als orrdordoct van het lopende F5510 grcogrenvoo gebonden een de rerandering van spedltnka projecten. Deze ardddelen 45 opgenomen onder de Oner$opende pssntre
(kotllopendi eis geoornrerltte projecten.
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31 december 2012
07
0
8
25
23
10
3
5

Vorderingen op derden
Vordering op de Rijksoverheid
Vorderingen op deetremtirgen
Vorderingen omzetbelasting
Vorderingen orrrgeviegswerknn
Vorderingen uit hoofde ven door derden veroorzaakte schades
Overige vorderingen
Overfopende actira
Tetaet

31 december2011
50
4
6
1
16
14
0
ii
132

171

Bij de waardering ven de Vorderingen to bi) de vorderingen op derden en doordnrden veroorzaakte erirsdee rekening gehouden met rnogoee orminbaartsold ad EUR 12 ml)oen (2011: EUR 13
rntjeen).
Me posten hebben een restorevda looptijd korlerden een (eer

Vorderingen op derden
Het saldo vorderingen op derden besteat utistueend uh vorderingen op debllerrreee, voornamelijk kr het kader van gefactureerdo pro)ecttrosten arm gebrulmsvergoerrngen een derden.
Vordering op de Rijksoverheid
rJlfano 2012 bestonden er geenvordoringon opde Rijksoverheid.

Vorderingen op deelnemingen
2012
2
2
3
1
8

Voorgenchoten bedragen san Retived
Voorudbetealde huur gtasveze3rebetnet een Relered (looptijd let en mei2019)
Gelacrureerde. nog met ontvangen bedragen van Ke3naI
Nog te faclureren aan Keoreil wegens geleverde diensten

2011
2
2
0
2
S

Vomdoringon omnzetbetestng
0e vordering op de betaut.rgrfenut per uittino 2012 bestaat uit de aangifte ornzetbetaudrrg over hel vierde kwartaal 2012 groot EUR 24 rrr4oen, eismode twee epecifioke vorderingen omnzetbetsuling
uh voorgaande (aren die Ier goedkeuring een do inspecteur zijn voorgelegd. Per ukkno 2011 bestond er per saldo een vemrichting Inzake de onrzetbelaoting (zie Koittopende schulden), het veredri
valt vrijwel votedig te vondsten door con eddilloerele verrvbentng van eobuldlebijdregen roet hel Ministerie van Intresinictuur en Mlteu kr 2011.
Vorderingen omgevingowerken
en prOvirdea. Dt kooten voor de betreffende objecten

Stand per 1 jonoari
Koslerrkehetboetrlear
Gedeclareerde bedragen iv het boek(asr
Stand per 31 december

2012

2011

16

32

3
.35
23

5°
45
II

31 december2012

31 december2011

Vorderingen uit hoofde van door derden veroorzaakte schreden
Het eetdo bestaat oh vorderingen op derden dle schade hebben veroorzaakt een eigendommen van ProRal.

Totaal banktegoeden

5851

590

ProRe] houdt heer besklegoeden een op een opeclalo rekening b het ministerie van Financiert conform do ConrptabiotentsweL Ven deze gelden ed tR 590 rrdjoon Is EUR 400 rrroon uitgezet ets
deggetdtvning (2011: EUR 310 mljoenj bij de Rtnovertretd.
Het setde tqolde rrridderen wordi grotendeels gevormd door van derden soorud ontverrgen bedragen voor onderhood en vorvlouvrlng van orngevhrgswerken, voorltnsndeming ven geoonarerlde
progremma’s en verptctatiregen aas tererevctera.
In de Oqoide mlnfdolen Is oor bedrag ven EUR 2 nsijo.en esn etgegeverr gersnties voor roei come huorovoreenkorrmnlen begrepen. Tevens Is con bedrog ed EIJR 2 rnejoen aangehouden op een
eeperate bankrekening op grond van oen afgestoten overoenkorrmst tot bewaargeotag. Over deze belde bodregeo hen ProRalt niet vrij beschermen.

o0
4
Ter fr
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Oestud
lçeptleel
SIe.vdper3l december2011

0.02

Matalles 2012:
Resultaat deeînemtngen
Resultaat lopend boekjaar
Herwaardering vaste acliva lopend boekjaar
Vrt)vallrerwaerdedngnreservelaVA
Slerrdper3l december2012

-

-

Wettelijke

Aglo

reserve
1.599

0.1

4.098

-

-

.

-

-

0,02

ileryraarderings.

OverIge reserves

Onverdeeld resaileet

Totaal

5

0

5.702

reserve

deelnemingen
0,3

-

1.599

04

-

213
-211
4.100

-

-

-

-

-

-

-

-

5

0
0
0
213
•21l
5.704

0

Aandelankapitaal
Hel manlactrappekjke aandelenkapitaal bedraagl OUR 90,000 rem verdeeld lv 200 aandelen van eR OUR 450. Het geplaatste en gealorta aarrdelentrapiteal beslaat uit 44 aandelen (2011:44
aandelen) en bedraagi OUR 19.900 (2011: OUR 19.800). Me geplaatste en valgaatorta aandelen 4e en kerrden vorm Ralnfratrvmnl BV.. slatutak gevestIgd te Utrecht Do aandelen van RaAntralrual
BV. zijn 100% tn handen van liet mtelsterle van lnlrastnsdsiar en talieri, gevestIgd te ‘nOravenirage.
Waltelijke reserve deelnemingen
Da wellev)ce reserve deoTnerrvngan Is gevormd noor het deel van het algen vermogen van da deekrerrdngen dat nIet zender beperl&rg kan worden uitgekaerd.
Aglca
Aglo Is ontntaan door kaprteakierlbrgen op da Utgifte vorm aandatan boven da nornirele waarde.
Harwaardesirngsreaerve
De (welleke) hervraarderingsreeerve bevat de rargeraagseerde hen’aardertrrg op de malerlele vaste acitva. In 2012 La de herwaarderingareuerve mal OUR 213 mljuarr leegenomen door een skjglsg
van da vervangingswaarde van da matartale vaste ediva. Een bedrag van OUR 211 nrrjoen Is vr(gevavaa sla ereertinehe rede winst- es vrrliesrekeeleg.
ProRat nerwactrl geen fiecaje resakaten alt hoofde van harwaardering, daarom le geen belanlirrglatenbe gevormd.
Ovepige reserves
De ovedge reserves bevalten de vrij Lritlteertate reserves
Onverdeeld resultaat
Onder kat Onverdeeld resultaal 4v de jaadsse eaplnltattereaataten verantwoord. In 2012 Is een nettoreaallaat van OUR 0 mI(oen (2011: EUR 0 rrrljoen) behaald.

Orrrgevlvgewerlren
Onderhoud
Vernleawleg
Slandper3ldecernbarzoll

30

Toevoegingen
Oprevting
Omrtfrerrkngen
Vnjvat

0
1
-7
0

Standper3ldecernber2gl2

32

Dlvereen

Toteel

145

.tublielrnlutflrerlngen
0

31

213

4
2
-l
-9

1
0
-1
0

7
0
g
-12

20
3
-21

1d2

0

26

200

Omgovingawerken
ProRali voert In oprlradrt vet derden, voornamelijk gemeenten en provincies. werken alt zoats ondendoorgarrgan. apeorwege-rergengen en geluldswe2en. Deze partijen hebben aan ProRal een
vergoeding betaald h( opleverarg van Cel werk of beteinnjaar1ssa vergoedingen. Deze vergoedingen worden door PrnRat aan de voorzIening toegevoegd voor de Onancievlng van perlodiets
nndarhoad ean en toekomstige varnletrwbrg van deze olz(ec(ev. Hlemaaat is er sprake van apreeting tegen 1,53% (2011: 2,3%). Ten aanzten van de enttraldrkrgen bij oridarhoad wordt varondamlald
dal deze gelijk zijn aan dejaad(kse lnrrtngen en nprenltng over de gestarte a&oopaornrnen. Bij verrrtesrwlsg werden de onltreldrtngen uitgevoerd op basta van feiteIte rrrtttetles vanuit de projeden
(OUR 11 miijoer). De voorziening heeft overwogond een tanglopend kerekler. Het korttoperrde doel van de voorzIening heeN betretdr3rg op de jaertjraa nnltrvtddngen aan da voorziening vent de
urlvoerlng van de onderhoadawerkzaarrdivden.

JablleamuitLtetingen
Medewerkers van ProReO ontveergen eenjvbeeunrgmtiltcese bij een dienstverband van 12,5,25 ee 40 jaa De vergoeding bI) hel 12.5 jaaz dIenstverband bedraagt 25% van hal CAO loon. Bij een
dieestvarband van 25ev 40 (aar ovtvangt een medewerker een graldicatle van eenmaal het trnrlo maandloon. Da voorziening beval de voorwaardelijk epgeboswde redden van medewerkers per 31
dacetrrber2gl2.
De gehanteerde varonderale1ngen zijn sta volgt
Discorrladnsvset
2,15%
Arbeldsongeacl8rtha’dsrislrar 0,13% 1,72% (leeldaa0ras’Rrljk)
kana uitdieasllredkrg
1% 5% (leeftijdsnthenkel(k)
Algemene loormrerrde
2%
lndhedaele verhogingen
5% 4% Øeeftjdnelhenketr)
-

-

-

Diversen
Do voorzienIng Diversen Is onder mcer’rresterrrd voor de detdrbrg van de mogelijke altlsornolen inzake lopende clalrna en procedures en voor de delddng van kosten van lopende reergenlaatles,
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Onderhandse leningen
[jpjaal

31 december 2012
314
314

31 december 2011
345
345

Onderhandse leningen
Eind 2012 heeft een reguliere eflossieg van langlopende schulden b Inalilullonele geldvernlroldrers van OUR 31 mijoen plaalsgevonden.

Stand per 31 december 20)1
Toevoegleges
Aflossingen
Stand per 31 december 2012
SpecIfIcatIe onderhendse leningen

2% loI4%
4%IelSt4
5% leIS%
Totaal

FdlnIelerle van
Ininaalnacluuren
MIlieu
0
0
0
0

MInIsterIe van
Flnaaclin

Irratftutlenele
beleggers

Toleal

341
II
Ii
241

104
0
-31
13

345
0
-31
314

cl jaar

1 5 jaar

‘Slear

Totaal

0
0
0
0

168
0
0
161

241
0
13
314

15

0
13
144

0e regie waarde van de langlopende schulden bedreegl OUR 393 rei»en en Ii bepaald mal behulp van beschldrare raarldbrlmmeue en sdrainngsmelhoden. De marktwaarde van de langlopende
schelden is geschat aan de hand van de contante waarde van de toekomstige kasalroinen tegen de geldende maaktrente. Als grondslag voor da naddrenle In hlo.trj gebnalr gemaakt van renlevoelen
op Nedadandse ataaleleningen niet vergelrbere looptijd.

31 december 2012
74

Leverenctera en herrdelscredfearen
Schulden aan deelnenrûrgen
Nortlnper.de schulden Rijlrssverh&d
Belastingen en sociale buIen
Overige knrttopende eclrukten
Totaal

31december Zou
53

S
140
12
3

10
92
20

3
176

na

0e Koritopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar,

leveranciers en handelecredileunen
Hieronder zijn opgenomen de orrtvengen en nog nIet betaalde (acteren met name van aannemers voor lopende projecten en onderhoud een de epoomvrlrantniclrarr. In december 201241 len
opzichte yen december 2011 relatielhoga lacturen ontvangen. Daarnaast zijn In december 2012 minder lechiren betaald dan kr rtecentor 2011. Belde effecten tezamen verktaren de elijgirrg ven de
nemplicrrbug
Schulden aan deelnemingen
De schulden aan deelnemingen betreffen te betalen bedragen aan lCeyrel B.V.

Korlioponde schulden Rijksoverheid
De konilopende schulden Riiknoverheld hebben runt name belreldrhrg op lenig te betalen baaririlde middelen 2011 en 2012
Belastingen en sociale aetna
De kortiepende nclralden Inzake belaatirtgeri en sociale lanten bestaan alt dele betalen loonhntflng over december 2012 ad OUR 12 mijnen (2011: OUR 11 rrijoen). Over het vIerde lonartaal van
2012 Is er apreke van een vordering inzake onrzelbelanting, deze In opgenomen onder Vorderingen (2011: OUR S mnoen vemchaldlgd).

Ter(t!$
•15-

‘lincaile

‘%qouNTAN UP

Fbrancleel jaeeverelag 2012 ProRaU

31 december 2012
0
7
13771
7
8
322
14.115

NS Groep NV Inzake raamovereenkomst (FONS)
Bijdragen inzake slellonsprojeclen
investeringobjdragnn
Egannaherenerve
Fonds wInterweer
Overtopende pascha Qinrttopend)
Totaal

31 december 2011
391
10
13.293
-11
8
285
13.918

NS Groep N.V. Inzake raamovereenkomst (FONS)
Op 20 december 20(10 hebben NS Groep NV. en de juridische voorganger nazi ProRal (Rallnfrabetreer BV.) eer raamooereenkomnl genieten. NS haalt een eenrnahge tinancteto bijdrage ad OUR
1.335 mijnen aan Ratkrfrabeheer BV. overgemaakt. ProRait heeft deze bijdrage gebruikt noor de beheerste toegang van de stations, de ontrrltdretbrg ven de OV-cirtpceed. de verbetering van de
kwaliteit van da reilinfrettnictoar en de kifnrnrattevoorzlenhg op de stations. In 2012 been bedreg van EIJR 98 mijnen (2011: OUR 116 retijoen) gedeclareerd en een bedrag van EtJR 3 mIjnen
(2011: OUR? mIjnen) ontvangen aan rentebaten. liet FONS progranvna Is In 2012 adrrintalrattef beetvdlgd. De niet bestede mtdduten (zIe toelichting Ferandele vaste acttve), kr totaal OUR 298
mIjnen, rijn voet een bedrag van OUR 273 rrrijoen overgedrogen aan NS. De aan PreRal Ier benctrllddng gestelde rrrlrtdeten ad. OUR 23 mijoen zijn als onderdeel van hel lopende FONS prograrrwaa
gebonden aan da ttnanclertng von spedftelre prafecten. Deze tntddelen zijn opgenomen ander do Overtopende passina (korttopend) ets geoonnerkte ro]eclen.

Bijdroggn inzake slotione projecten
Tea behoeve van de flnandedng ven coinmenctote voorzieningen tagrote ntotlono vernteuwtngsprejoclen, de zogeheten Nieuwe Sleutel Projecten, to dom NS Stagens (vi,: NS Pond) to totaal EUR
113 mijnen (prijnpeit 1 janoert 2006) toegezegd Op de tn8Sle overeenkomsten 4n Inderrertngeo toegepast voor in toteal OUR 12 rrijoen en zIjn oonlractwijzlgkngen overeengekomen voor to teteat
OUR -25 mIjnen, eraannee het totaal van do evereengekaracn toezeggingen EUR 100 ntljoeo bedroogl Het verloop van deze bijdragen to 2012 Is:

11
1

Ontvangalen
48

Stand per 1 jnnuari 2012
Mataties 2012
Standper3ldecernber2itt2

64

Rente
2
0
2

Uitgaven
-40
-19
.59

TotaalJ
10
7

tnventertngobljdragen
De lnvestedngobjdragen betreffen de bijdragen von de RijksoverheId en ven derden voerde lkrendering ven krvenlertngen bi rrrateriele veste ectivo. Deze gelden worden op de belano vereotwnord.
De vrtjvat vindt plaats bi de vorm van an,orttsattes naar retovan da erschrijvtngsknsten op de desbetreffende matertete vaste acltva.
lede Ivvenlertegobijdregen Ineen voorziening, groot OUR 50 niljoen (2011: OUR 49 neijoen), opgenomen voor verwecirle tekorten op de delddng van de kosten voor Prejectnisnagement,
Engineering, Adrntntstretle en Toentctrt (PEAT) dle gemaakt worden In de ptanaitwed&igafaoo en de realloatlefeso van een project (AX ncheearrelfonds).
Rijksoverheid
11.632
882
-71
-279
4
-65
12.073

Stand per 31 december 2911
Ontvangen bijdragen
Oeatneestedngen
Jaararnortientlen (vr(es))
Arrrortlnatle eroctrrijving voorgaande jaren
OverIge matates
Stand per3l december2012

Derden
1.661
II?
-30
-41
1
-50
1.695

Totaal
13.293
1.039
-101
-320
5
-145
13.771

Ontvangen bijdragen
Ge toevoegingen van de iavesteringsbijdragen betreffende ontvangen bijdragen von de Rjkaeved,eld voor 2012 ad OUR 852 mijnen (2011: OUR BOt mIjnen) en van derden, met name gemeenten
en provincies, ed OUR 157 rvljoen (2011: OUR 239 rrrljoerr).
Net needeet waarover niel wordt atgeochreeen heeft belretd&rg op terreInen eer bedraagt atrlma 2012 EUR 815 naijnen (2011: OUR 579 mijnen).
Oenlovenfertirgen
De destnoentedngen hekken grntendeels betretddng op projecten bkrnen de categorie Werken kr constructIe (OUR?? rnljoen). Net restant (OUR 24 mIjnen) heeft hetrekldng op boekweerdevetliezen.
Jnsrarno,tinstkn
Do jaarareoetisolias betreffen do vrjvel van lnvostedngsbjdragnn ten ganate van de winst- en verliesrekening. Deze ntaan legenomee de betratfenda nlschrjvbrgsknsten van de matedele veste octtva.
Overige mutefies
De OverIge matatas op de tnvestertngabjdregen hebben betretddng op aanpassingen van tnvestnrtngnbjdrsgen ets gevelg van mutatien In de egatinabe In verband roet ecenemicrkt eigendom derden
(OUR 01 miljoen), overdrecht relsininerneoe (EUR 40 mijnen), correctie ontvengen bijdragen virorgaandejaren (OUR 21 mijnen), Incidentele resattalen Derden (OUR 7 nejoen) en dotatte een het AK
ochornmetfenda (OUR -14 mijnen). Torens Is one bedrag, groet OUR 13 erijoen, onttrokken aan het AK achomnretfenda u6 hoofde van AK op gerealseerde projecten, dt bedrag ta toegevoegd san
de Ontvangen bijdregen Rijksoverttetrl.
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Egalisatiereserve
De egalbatiereserve Is hel saldo van de hlslortndie resultaten uit geworra bed4fsanoelenbsg en door de Rijksovertreld Ingehouden taabaletingen bij hel verlenen van de salssldlebesctrrldsirgen. alt
naldo wordt vnranlwoorrit als svorlopend passief omdal de Rcaevedseid deze beschouwt als diect opvraagbare eg. vernolreldigde nabsidiebedragen. Op verzook van list mirlalodo van larraslniclriar
en Mirea is de aireeespl!laing van de egeissilereserve weer ongedaan gernaalrt.
2012
-11
IS
0
7

Sland per 31 december 2011
Matalie reasiteal
OoleUe
Stand per 31 december2012

2011
-60
24
53
•11

Mutat.ls resultaat
Da nratelte resallaal 20)2 art bUIt IS mijeen (2011: ElJR 24 ndljoee) belrell hel versclra luesen do verleende subsidie In 20t2rospcclieaeljk 2011 en de wertseljise kosten veer de door
sabsldlevarlaaer opgedregnn teken.
Dofelre
Bij de vnstsLellieg van de subsidie over 20)0 Is door het rnkdslnrte van l,r(rantnrçtuar en MIea In 2011 een eannuling op da egalsafereserve, groot EUR 53 nd(o.en, toegekend. Daanvree nalt de
egalbabieroserve weer bireen de trio! bie! mirlalerle algesprolsen bandbreedre van 5% van de gesdrbdelde sabsktte 2005-2010.

Fonda winterweer
Ter deiddeg van laekamslige segaven bij zwaarwinterweer to voor eafre benodigde leze! van alalerra- stnriegsplovgen in 2011 een bende nog t. besteden subsidiegelden van EUR 6 nrijoen
gevormd. Het bands kent een inaxbnale omvang rende verwacbrte extra kosten voor twee acislereerrvolgende Jaren met errlneern wtnteevieer, te weten EIJR 6 rrljoee.
In 2012 hebben zich geen s)aatiea veorgedaas die leiden tot een snrreelrlrkrg uit hel fcndn.

Ovorbopendo pesviva (kortiopond)
31december 2012
Rijkeevertreld:
Voorttrrenciedng van g000risrerlde prograrrrarra’e (ander andero Srap Tosrend Seks, wsclrtnjhnten, Bmcir&bsartreld In zicht)
Overloop van ontvangen esploirarieb%dragen naar volgende jaren
Derden:
Mln dragev rede van onderhandse leningen
Vooruit orrtvangen gelden van de Eeropeso Unie
Vooruit onrtvengen gelden van lagere overtreden en derden,
FENS projecten
Diverae pernonreolsaanspreken (onder andere aanspraken vokunriegeld en vnijel4dnaansprakenJ
Vooruit geleclureerd non derden
Geleverde preslaltea, waarvoor nog geen fecluur door de earvresner eg. levererrder le hrgediend
Overige nog le belelen boston

31 december2011

ei

100

1
S
15
23
25
12
154
2
322

0
0
25
3
130
5
265
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baproiietiebdrogee Rijksoverheid
Arnortisalie inventerirrgsbijdragen
Gebruiksvergueding
Totaal

2612

2StF-sf201i

BIG
416
251
1.443

838
415
239
1.492

v’i

Exptoiia5ebidragen Rijksoverheid
Deze verantwoorde bijdragen mi OUR BIS rrrljeen (2011: OUR 638 rnljoen) beLreffen de van de Rijrsoverheld verkregen nrlddeten voor capadteilsrnanoge.rrent. verkeersleiding, enderhood en
kapitaatanten van hel iandeke railrret. De oerentrrrewde bijdragen bestaan tilt de ondetstaanrle corrçonenten:
Speottlcatle opbouw aaptoitalleblldneg.n

2012

2011

tnilieie benchilddng op (subuldio-jaanvr-aag
Aonvufondeuabaidiabnscklklring
Vasisiekng subsidie

1.165
12
0
1.177

I’224
-23
0
1.201

Overige (projout-)beoohikldngen
Overloop vanuit beschikkingen voorguund jaar

52
7
51
1.236

25
28
63
1.254

-363
0

FinancIering kwealeringsworken
Reservering Fonds winterweer
Keyra’i
Vrijvat beschikte nrtddo!on
Overheveling proecten eaar veigend jaar

25

-344
4
-35
23

-428
516

415
635

2012

2011

416

415

-21

Totaal eaptnttaltebljdragen

Nrrorllsatle ir,vesioringnbijdragen

L

Toteet

0e amodisalie betreft do door de Rjtcsovertreld ei derden betaalde vergoedirgen voor Lnvenreringnpreeclen. Deze vrijval vindi plaats naar reta van alsclvijvkrgen en deabrnesledngen op do door
gnnoerrrde partijen geitnencierde matnrlele vaste ecuive.
Gebniksvergoedng
2012
Opbrengsten gebni.kuvergnading
Prostatleregeangen
Totaal

201i

255

242

211

238

Dein rekening gobractite gebwiksvergoedirrg bedraagt OUR 255 ,rroen (2011: OUR 242 .r4ore), waarvan 239 OUR rr4oern (2011: OUR 228 rr4ocrr)veorpernnoenvervoerders en OUR 10 rr*joee
12011: OUR 14 mijoen) voor goedererrvervoerdern en overige vervoerders. Deze bedragen hebben belrotdring op de aan epoorwegondarnerrrirgen in rekentrrg gebrachte vergoedingen voor het
gebrrjlk van het gemengde net tectreslet HOL-ZuId. De toename van OUR 13 nmijoee ten opzichte van 2011 In te verldaren door enerzijds een pooltiel votrome-elfeet van OUR 3 n9jeen en errdet4dr
een positief prijselfecl von OUR 10 mijoen. Het voturne-etfecu heeft betretdrterg op een toename van het retztgersvmvoer. Daarnaast Is er voor OUR 4 nr4oen verrekend niet de
apoorwegondernemingen vanwege evrnoengekorrren preetotieregetbrgen met betrekirlog tot veratodrrgen van hot tretnvnrlreer.

-

-

Geectiveerdo productie eigen bedrijf
Opbrengstendeebrenringan
Overige bedrfjlnepbrengsien
Totaal

2012

2011

115
t)
44
170

126
12
52
130

Geaobveerdo produete eigen bedrijt
Geactiveerde producte uigen bedt Is het berekenen aan &q. het doabelasterr van de uren van projedrnedewerkera legen een kostendekkend tarIef aan lnveeterhigswadren. Idierdoca worden de
irrvestertrrgoerguverr geactiaeerd, naast entwerp- en boirwlrosten ook do kanten van hel eigen peojeclrrrenegerrreni Algemene ovortreadkontee werden niet geaeltveerd. Hel niveau vae de
genctirearda productie In 2012 in lager dan vorig jaar die wordt voernarereijk veroorzaaid doordat enkele grote projecten (waaronder Ilanzelijn) ede afrondende fese 4e beland. in deze fase worden
minder attineerbare uien besteed dan In de eerdere projeclfaeerr.
Opbrengsten deelnemingen
De post Opbrengtten deetnemngen bestaat uit deorlrclastingen een Kenai DV. uit hoofde van door Prollal verrichte diensten, zoals detacherIng van treindrenettetdere.
Overige bedrijfoopbrengaten

2012
Periodieke estveegoian van lagere ovorbredon voor errdarfroud en etroorn
t.evedng van retslrforrnaLle aan vervoerders jsoorrrarn4k NS-Reizigers)
Oeacttvenrde prodaete omgevkrgswerlren
Grondtrarroacuien
tnfomrallevoorzienbmg verkeersleiding
Diversen

2011

7

7

It

12

2
3
15
44

22
52

1
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Kosten van uitbesteed metic
2012

2011
-141
-279

Grootschetigoniderhoud

-(45

Kletnsct,alg onderhoud
Oodert,oedlrxnnter

•299
-66

Oeheer&nct. kosten ca’erniteitenorgentsaue)
PienntsdesfrnnovaOesNerkennbgen
Tolaal

159
‘16
405

-05

143
‘23
ei

De totale kosten nazi uitbesteat werk kr 20)241 Echt gestegen tenopztctnte van 201 t.
De kosten voor grootsclratig onderhoud zijn mei 3% toegenomen, veomerne%k veroorzaakt doen een structurele verhoging ven activIteiten op het gebied van het st4wn van het epoor. Daarnaast zijn
de prijsstijgingen op set meelcontred en ed hoc pm(ecten van invloed.
De kosten van tdelnnchetig onrtethuud 4, met 4% gedaald. vooma.nfllç ets gevolg yen de overgang naar Prentatte Gericht Onderhoud (PGO) ountrauten. PruRel realneent hiermee een betere
ksstonîpreotaheverheudzig. Oao’eaant 4v In 2011 extra profeden uitgevoerd om Proftai structureel beter voor te herelden op zwaar winterweer.
De kooten voor onderhoud transter 4n v,jdrd gnwr gebleven.
De kosten van beheer bnvetten voonramek kosten ven beiroet van FF systemen, kosten van eoecgteverbrrdk van do apoorktra en benodigde koel bij colarriteïun, Onkosten 41 met 11%
toegenomen in uergotjldng not 2011, eoonnametn sla gevotg van het kr gebruik nemen van nieuwe Ii’ systemen (eind 201 t). kosten voor de bedr’jtnbnar.dweeren eutra Inzet van materieel ten
gevolge van winterweer.
Onkosten voor p’anntadins, trnnsvaltea en veriienohrgen uji gedaald ton opzichte van 2011 als gevolg van een lager actlviteitenntveau.

Lonen

en entariasen

Totaal

2012

2011

•23S

.220

Ge lonen en notarissen zijn roet EUR Broijoon (3,5%) toegenomen en opzichte van 2011, hierven to ruim 1% toe te rekenen aan de verhoging von de CAO lonen, 1,5% aan pedodiehe verhogingen
en 1% een overige oorzaken, zon’s de otijgtng van de personeelsbezetting. De gemtddetde personoelsbozettkrç (euctuslef Istruar) kr 2012 was 4.121 te’s (2011:4.115 Ita’s). Een nadere toelIchting
wordt gegeven hij da Verrtalng van (te’s naar kensadkvtlellen Aas inedewelkere 4, is diennl van PioRall 0V.
Verdeling vaq tle’e neer kerrractbrteiren
(gemiddeld aanfelitote)
Dbeclte

2012

2011

22

21
113
fl16
1.015
290
4.115

104

Vervoer en DieeeLreget!ng

2.549
1.031
135
4.121

Operatie

Pioeclen
Steven
l’oleot

Het aantal hee to per saldo Echt gestegen. No gevolg van het omzetten van lrhusrcontreeten naar voote (ei tijderijhe) dienslverbandcontractrn (zie onder Ovenge btddjlotanten) to de gemiddelde
berettieg toegenomen on do externe hrhuur otgenonren. Oaarlegeeover staat een atname niet 2405e door de overdracht ven Retsbitzenratle aan NS-reIzigers per 1 eovenrber 2012. Go toename van
het eantet (te’s hij de Staven wordt verklaard doerhet aldaar onderbrengen van lonevette en Orrlwedieltng, het pmgrsrcma Leen en Progrenana 2012—2015.
Sociale ooIen
Toleel

2012

2011

‘37

.32

De stijging van de sociale tenten mei OUR 5 mijnen ten opzichte van 2011 Is veroorzaakt door do toename van de gemiddelde peroonedsbezetltng, de CAO verhoging 2012 en do stijging ven
premtes sociale verzekeringen en pensioenen, t-tol werkgevernesndent ven de penstoecpeendes bedraagt In 2012 OUR 5,8 iriijoen (2011: EUR 4,0 nri)oen).
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Bozoidiging commissarissen
In 2012 heeft er een brdexerfvp otaatsoevonden van 1,25%. De bezoirSelno van de RvD over 2012 bols volgt
(iv esro’s)
Venlo Jaailijkse
Vergoeding
Vergoeding
vergoeding
Audit remuneratle erefel
Cornmisele
selectfe
lb.noemtngs
commissie
M.A.M.Bsenma(prs&dsnL-commssads)
0 J,t3. Zuiderwk-Jscebs

•

bi
V

30.917
19.659

W.E.Kenrr.an

bi

19.659

J.G.If. Heltjiula •
P.T.H. rvrnnermans
CH. Broektruben”
W.denDuriti”

‘1
bi
bi
bi

19.659
19,659

10.046
10.016

.

.

-

-

-

.

4.166

Overige
vergoedingen

10046
10.046

7.963

1.213
1.213
1.213
1.213
1.213

10.046

-

Totaal 2512

-

-

‘rolaal 2011
(aangepast voor overige
vergoedingen)

46342
38.881
30916
30.916
30.916

64.673
25.925
33)30
21.759
21.759
17.683
11.583

-

-

-

aeveL’edmrper Ilenril 2011
eigwseilcnperllepnl2lll

Bezoldiging atatutairo bestuurders
Bij de bezoldigng van da directie in 2012, hoeft er con indexering plaatsgevonden van 1,25% van hei varia Inkomen. Deze indezering Is gekoppeld een de CAOvertioging van maart 2012. De
bezolrligLng veer da bestuurders is eis volgt
Bezoldiging siatuialro bestuurders
(in eurce)

periodiek beteelde beloningen

mw. MW. Goulvon Sinderen
2011:
H.P.M,G. Steeghs
2011:

P.M.E. 1314v
2011:

Bi, Klerk
21

totaal 2012

5.715
3.915
6.106

209.665
140.164
234.768
200,904

19.949

5.297
4.966
4,102

13.036

6,513

184.067

13030

0.920

210.202

-

0

workgovorsdeel
noc. premies

onkostenvergoeding •

bijleiling
auto vld zaak

188.000
135.776
199.987
197,702
165.764

8.302
e.Oni
8.302

7.548
3.774
4.992

9.940

585,686

9.940

2.490
4.992
2.496

0
0
16.371
15.371
16.948

9.302

158,744

5.774

2011:

197.160

4.431

-

-

2011:

00.045

1.910

mw. C,J,G, ZulderwiJk-Jacobs 51

beloningen
bdtasfl,ae, °p
tenniJn **

bnrio-Ioon

-

-

vers1rektdn vanaf 1-7-2011

fl7.012

111.479

663
63.123
“eg-deel van penaleenprarnin

nrev000rw GouL.ven Slecleren te benoemd let presreenl-dtreeleur per II april 20)1
de heer iÇe4ç Is deelraden eis presldenl-diraeleurpar 1 rebreed 2011 en na herstel van zijn zIekte per 1 ovletar 2012 werimaarn als adviseur
11
nravreuw Zurdereejk -Jnr.abs In tgee17c beneeaid geweest als prasldesl’diraclaar Ie 2011

arifeei 32 ho van do Wei op da loanbetasbig 1964’ (reintihelfieg) te In het boab(aar een bedrag van EUR 79.088 ten laste van hel resultaat gebraclil In verband niet
bezoldiging van ee. da bovenverrrrelde slalirlalre bestuurders.)
(Uit hoofde van

Overige arbeidsvoorwaarden
Vervesrelacilleiten

ProRel opereert binnen hel domein van hol Openbaar Vervoer. Om in de rneb0ieitsbehoefle yen haar medewerkers to voorzien stelt ProRal hen en hen gezinsleden eeevoerstecelleilen Ier
bescirikiring (gnbonden aan de racale regels Ier zake).
De pnnnloenregearrg van de bedrijfstak Spoorwegen is sinds 1Januari2006 een coöectieve toegezegde-bijdrageregelng. l’lierrsee wordt bedeeld con rcgelvg die de werkgever vetpitdst tot het
betalen van een vooral vaulgenleide Jaari4kse premie. Da opbouw ven hal pensioen Is a9rankelii van da leeftijd van de rnedeweekeç. Medewerkers geboren in of na 1050 hebben recht op cent
pensioen gebaseerd ep een rnidde6oorvegelng mal een pertsleenioeftr]d van 55 )aer medewerkers geboren voor 1950 hebben mdii op een gensattgde oindlalrrregerelg mal een peneloenleefbJd van

51 of 52 (aal. De werkgever Is rIet aanspratcek)cvoer hel aanvullen van premie- of deldrtngelekmlaes bij het pnnsioenlond&
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Afsctrrljvlngakoaten

1
1
I

2012
Matarieia vaste acliva, gefinancierd met langlopende leningen
Mavanleantiva.gera-asdeddoerdeRjksoverlieldenderden

-112
-320

Totaal op basta van historische aigaalprijs
Herwaardering van malariete naam ective
Totaal op basis van vervangIngswaarde

-432
-194

20111

-415
-179
$94

426

De atijgbrg van do aradsrljvlngnkanlev raatmialo vaata acliva ad EUR 32 rnajoen wordt veroorzaakt dooi een aantal ladoren. Als gavoig van da irgebralsiamo van projecten In 2012 z4n do
elactsrijvisgakoaten gestegen net EUR 21 nrfpen Ookveroorzaken do tngebniitusamo van pre(eclen ii 2011 oalra atschvhigskaston kr 2012 ter grootte van EIJR 10 m4oen. Na gevolg van
prabrdexerteg (apwaarderlng naar haldiga vervangingswaarde) zijnde afadaijvksgsksstas mat EIJR 22 rra(oen laaganornan. 1-tiarteganover staan lagere afsctrrijvkrgskoaren als gevolg van botten
elecleijving geraakte ectivo (cclive waarvan da oconomischo levansduar Is verstreken, dle ring wel kr dienst ziji) en door sloop van activa EIJR 29 mtjoen. De resterende toename haalt onder meer
to maken mei overboatdngera van nalagerleën echva (EUR 2 mijnen).

Overige waerdeverenderingen vaste adiva
2012

2011

Veste activa, gefinancierd mat taegtapende leningen
Veste acliva, garsoeclerd door de RijksoverheId

-36
-lol

-30
-109

Toloel op basinvon historische uitgaalprijs
Herwaardering van vasla activa
Totaal op baat. vanvervanglngawaarda

-131
-17

-139
-21
.161

-154

Onder de Overige svaardevoresderbrgen vaste acliva zin begrepen boekwaarderasadraten bj dasksvoslartngen en de rdet acliveeabare breeslmtegenlaloeprosuflaten. Dame ponlen worden tcegefictrt
bij hot vertoopoverzinirt malaridro vaste anImo.

Overige bedrljistasten
1-laisvasting- es kastoorlweeptetrimonien
Overige personeelskosten
Externe dienstverlenIng
Matallea voorzieningen
Overige tasten en baten
Totaal

2012

2012

‘57
42
-58
11
9
-127

49
-31
-76
2
-174

De daling van de besten van erderne dienstverten’erg ten opzIchte van 2011 In het gevolg van een alname kr het aantal tsgahrrsrde medawerleem Is 2012 met gemiddeld 31%. Een deel van de
contracten Is amgazel naar vaste (of bjdalce) dlerralverbandconbecten,
Het bedrag hij atatallea vaorzlerdrrgen betreft voornamel4k een vrljval van de voorzienIng dle wordt aangehouden vaon In eprkavirt van dorden gernanderde werken
Da overige lasten en baten bestaan voorrsamelr uit een v4val opgenomen claIms ven derden op PmoRad,
lede oetama rfenalverloakrg kr een bedrag ad EUFI 1,6 mni)oen begrepen voor accountenlakoelen (2011: EUR 1,0 a*oen). Hiervan Ii EUR 0,3 mr(oen (2011: EURO,2 mn4oon) besteed een
onderznekvan de jaarrekening en daannee verband houdende eereals’roordingen, EUR o,e n4om (2011: EUR 0,8 moen) aan overige contmole werlaaajrdreden (rest eamne pre(eclcosrrales), en
EUR 0,1 mioan (7011: nihil) aan algemene advIesdiensten. Er zijn In het boelrjaar geen adviesdiensten op ftscaal terreIn door de eooamntent atgevoerd.

2812
211
211

Vnjval herwaarderlngarenene nraleriele veste ectiva
Totaal

206

29$

De vrijval herwaardertngsraservo malerlelo vasto entiva betreft hel verschl laasen do aladv?vingnbosten en da boetiwaardeverilozen op baala een vervangingswaarde en da alscfrrjvhigvn op basta
van hisleniache aesachalwsarda ad EUR 211 nstfteen. Dit bedrag wordt anltmoldten aan de hareraarderhagsreserve.
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Rentelasten
Renlebatnn
Totaal

2)12

2011

-17
6
.11

-27
6
.10

0e behaalde roslebalen op de FENS-gelden ed EIJR 3 rr4oen (2011: EtJR 7 ir4oen)ijn oenlorre afnvaak toegevoegd aan hel loods ee maken dadraloe geen deel uit ren de geprenaelecrde
mandela baten

Rentelasten
Os renleîaslen zijn In 2012 eanzwsijlç lager dan In 2011. Ot Is grotendeels te veddaren door aflossingen Ven leningen In 2011 (OUR 149 n4aen). 0 aandeelhouder heeft kr 2011 een egloulading
gedaan, hierdoor Is herfinanciering niet nodig en In de dalerg Ven de rentelasten structureel
Renlebalon
Ce daling van de reelebaten In gralendeets toe te rekenen aan een lagere genrlddelde rentevergoeding op deposito’e (0.75% In 2012 ten opzictrle van 1.19% bi 20111. De gerrdddalde 1cm», waarop
daponils’e zijn algazet, slaag van 36 dagen In 2011 naar 68 dagen kr 2012. Aan derden daorberekende renle in verband ‘net vooetbrenc$edngen bedroeg EUR 1 rrnloen (2011: nlhIl).

(voor roulatie agalisatleresotve en belastingen)
Totaal

2012

2011

16

24

t-lat bedrjfnrauetlaal (nôdr verwertdng van de roulatie egalsatiereserue en belaslingen) bedrnagl dit mat EUR 18 rr4oen. Hel resutlaal belrett friet nersciri hazen de verleende nubstdla ende
werkelflhe koelen waarvoor nubside Is verleend en wordl kr zfln geheel ren grarisra van 0e egatuehereeerne (als onderdeel van de Overtupendn panstra) gebraclrl
De renullaalnoetrerkiraengen dia zich In 2012 hebben voorgedaan zIe weemeqeven kr onderstaande tabel:
Nagafinmen dinerne baren
Hogere npbrengnlen Derden
lagere Inanciele balen en tellen
Entra werkzaamheden uitbesteed
lagere apparaalskoelen
Hogere antvengnlen gebraikuvwgoeding
Vervelen hrnlandtraudingriarpllclltingen ven ansgevbrgnwertren
Oolelies een voorzIeningen en claims
Sloopverfiezen loj boveebounwwnieaswtrrgen

[.....z.ToteaI

23
4
14
-12
8
7
6
4
-27
le

2012

2011

-16
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De Melale egnitnalieresoive balrnll da loevooging vaas tref resukeal uIt gewone beeirijfsultaefnnkrg aan de egeksetie.eaeeve ets onderdeel ven de Overtapende paasive (sla tdeivoor ook loeichteag 01.
Belasltnoen

Totaal

2012

2011

0

0

Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens
De poblicellenorm van de WOPT waarboven beloningen dienen le woeden lnegerrclrt, bedroeg voor 2012 EUR 194.000 (2011: EIIR 103 000).
Opgemerkt dloel le worden dal de beloning von de WOPT een ander uilgengapuel keel den de bezaldlgleg van besinerders (zIe lonen en salarIssen). De WOPT geel uit vnn hel lndlvtdoele
Irelanltzare (locale) loon Ierwr hel bI de bazeldiging (bruto-loon els.) ore de koslon voor de vennootschap gs.nL Hel betnngr4lçule veenchi hlarbl bolraft de eldracht seri hei wnrlrgnvnrsdoel van
sociale preniles.
WOPTpn .urob(

beleeltraar loon
bnRo-

Iscaal laar

mie. M.W. Gcnrl-ran Siardereer
RP.M.G. Stee&rs
P.M.E. Duin

188.lXlO
199.557
165.764

155531
100.99)
165.675

rirecteur
deerleur

187.577
174.619

187.199
176.053

sarrcweriarsager
stahneetewoetre
riatleeheacas

1391615
83.442
14 246

140.401
85.511
14.556
-

borrosbelalingenl
lesenelocpregellng

-

-

-

-

8.296

atkoslernerryarding

bjldllng
erdo “d zaak

1.548
4.992
4.902

0
15.371
16.948

4.9)2
4.992

11.412
16332

-

9.199
nut
nut

150.960
289.960
165)

-

-

-

32.555

-

raraal een - base-ben + wg-dreilvW4- we-deel penebecrest 4- etdreetoniera

ritkedog laj
beeerdleng
e6eerslnebend

wrgoerlng
beloning
op termIjn

VOOr

6571
9.156
7.483

-

-

-

8366
7.917

-

6210
6.993
435
-

totaal 2042

lrAaal 2011

202.650
22831e
165.0%
e
212.1%
155.291
0
314.196
351.414
212.556

144.055
fl1.673
183328
193.996
199.393
190.037
88.394
70964

ierab ramumrereari

0
11
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Niet in de balans opgenomen regelingen
Concessie
Da concesWe Ie in warlrirrg getreden op 1 januari 2005 en vervalt niet ingang van 1 januari 2015. In 2009 heeft het kabinet de uitiromslen van de eerste evaluatie
2008 gepresenteerd In beat rapport ‘Spoor In bewegIng’. Hieruit bljid dal het In de rede ligt een Setveerconcesota voor onbepaalde tijd te geven omdat hel
kabinet ProRelI posiloneert ets da eltvoerlngsergantsebie mei de focus op de publieke leek en de Idanten, het kabinet hel beheer niet opsplital en vanwege de
overwegingen van tevenseydasmenagemeeL
Hei ministerie van intresinictuur en Mlhers heeft in da Lange Termijn Spoorageede aangegeven dat de nieuwe beheercenceasle vanaf 2015 een ProRali wordt
gegund voor een periode van tenrntnsle 10 jaar.

inyesleringsyerplichlingen
De eengegene fnanciêle verplichtingen Inzake Invesleringen en onderhanden projecten bedroegen per 31 december 2012 circa StR 13 miljard (2011: EUR 13
miljard). Do etloop van laveslerlngsverplldmtkigen en de nIeuwe inveslerlngsverpllchtlngen waren In 2012 van vergelijkbare ornaeng.

Meerjarenconiracten
-..,L,,..
PreReit heeft zich oonlractaeet vasleotood voor A
e leveren diensten
t
OutpulProcenContreclen(OPC)voororrdertroudeendespoorinfre’
Prestatie Gericht Onderhoud contracten (P00) voor onderhoud een da opoorlnfre
Onderhoud beveiligingssystemen
Onderhoud liften
Onderhoud rolirappen
Schoonmeak en onderhoud treneterrsrlnoien (stations)”
Reïlnfre gegevens diensten
Meetdienslan
Hulovenling
ITbeheer
Pemenneet. en oeterleadmnlnlnlretle. ovartge [IR diennten
Diverse ovoreenkemoten
letalen
---

....CIIC4
IOi9Y’j.

Verplichting cl jaar Verpild/Ing l-5(aar ‘Ferpiichfng > 5(aar “erplclrfng totaal
137
0
137
0
0
170
121
40
25
4
0
12
15
1
12
2
12
0
2
1
300
2d1)
60
0
03
16
0
77
32
21
11
20
83
38
16
105
0
67
38
II
0
3
6
n
21
IS
0
1.010
354
59
597

• We OPO eenheden ruilen np lennije enweaen h P00 eerrrr,dart
Overevritrieb voor enbepeulrie ftd eengegan

M/lerr,rergunningen
Mileuwetgevng verplicht ProReil ore nitieuvergunniegen te verkrijgen voor heer emptecementen. in deze mileuvergunningen In de toegestane m5euruknte
gereged, dat wil zeggen de hoeveelheid geteld dle mag worden gerneekt eis welk ristcu vanwege hel rengmerr met geveed(ke stoffen toeleetbaar Is. De
verplichtingen die tileruitvoorlntoelen hebben geleid tot (getuids-)bronbeslrijdenr!e mealregelen een het rijdend materieel.
Voor de emplacementen loopt binnen ProRail hel uilveerlngnprogremma geteld op ernplacenmenten (IJPGE). De ulvoenlng een Inelsletles dle piepend
booggeirzld wegnemen en de werkeemlieden In het kader van voegtoos spoor zullen In 2013 pteetnvtnden. Oeemaael Is het op enkele emplecementen nodig
om eenvr.dende geluidsschermen te pleetsen. Hiermee wordt lii 2013 een eenneng gemaakt; eind 2015 wordende laatste geluidsochennen geplsetnL
Na etrorrding van hot progrernme UPGE voldoen efie emplecementen een de geluldsnonnen uit de Ilsndreildng lndl,rohlelewael, of aan de etsen rit) de
nntieuvergunnlng indien deze hogme waarden dan de Hendreitdeg toelsal
Uiigangspunt bj deze eenpslr le dat zogenaamde plekgetulden niet meer ve8ndlg weggenomen hoeven te werden. Het mlnlelede Ven tnkestnrcluur en Mlleu
heeft hIertoe de circulaire ‘Beocrdebngn’wtjze plekgetetrien voor opoomwegemptecemenlen’ dd. 10december2003 verspreId, In enkele beroepsprocedures Is de
werkwijze ud de orculelre ter dIscussIe bomnert le stesrt. Om deze reden werkt hel ministerie ven tnlreslrucfrrureri Mhleu nu een de orrrvormlng yen de circulaire
In een Algemene Maatregel van Bestuur (AideD), zodel het beoordellngekedar geen Interpretallenrtmle meer toelaeL Voor de succesvolle etsluiting ven UPGE In
de AMnO een voorwaarde. Het ministerIe ven tnlrsnlructvrur en Miieu heeft in totaal OUR 112 miljoen beachilrbeargenteld voor IJPGE. Voor een eenpelt ons een
ongnwtjzigde normen le voldoen zou EUR 2 a 3 mijard noodzakelijk zijn.

Perinleenverpnidstingen
PreR.eit Is aangeololen bij de penaloenregeling voor de bedrIjfstak Spoorwegen die Is ondergebrecht bij hel Spoorwegpenotoenlondn. Deze pennloeeregeling
geldt voor elle medewerkers In loondienst veto ProRali en verplIcht ProRail tot het betalen van cmi vooral vaslgesteldejaarljkse premIe. De premie dle mei het
Spoorwegpenaloentoade le overeengekomen, le een jaarlijks ntijgend percentage van de loonsom. Hel percentage te In 2012 gestegen naar 4,9% (2011:4,3%).
Hel percentage zet jeedijka toenemen lot hot koslpnjo dehitende niveau van 20%. De onderneming heeft na betetng ven de overeengekomen premIe geen
verplichting tot hel betalen ven eenvuliende bedragen In geval epreke zou zijn van een tekort bij hetpensloenfonde. De ectuerlele rialcoe en de
beleggingodsico’s llggeo bijbel pensloeelendo en zijn deelnemers.
Ven de penoloenpremle die aan het Spoorwegpensloentorrds wordt efgedregen komt 2/3 deel voor rekening van de ondememlng en 1/3 deel voor rekening van
de reedewerkeme.
De dekldngugraad ie een Indicalor voor de vermogenspositie van hel pensioenfonds en geeft de verhouding weer lusuen de bezittingen en de verplicislingen van
het pensioenfonds. Het spoorwegpensloenfonde bed een delddrsgngrsed van 114% per 31 december 2012 (voorlopige berekening). De wel-en regelgeving stuit
eisen aan de bemkening van de delddngegraed en het minimum niveau van de delddngsgresd (105%). Per 31 december 2012 voldeed hel
epoorwegpensloenfomda aan deze minimum delddngsgread. Hiernaast Le er wel sprake van non zogenaamd reservelekort Het Spoorwegpensloentonds heeft
dsarom een herstelplan epgesteld, dat door (3e Nedertandache Denk le goedgekeurd.
Gsrenbe Relned B.V.
PrzRaii heeft zkh, eis eigenaar van een gissvozelneiwerk. garanl gesteld ore de rechten en plichten van Relned B.V. over te zullen nemen, IndIen Relined B.V.
nlel langer de huurovereenkomst ven glesvezelkehela met SURFeet BV. ken nakomen. St.lRFnet BV. le verenlwoordel(k voor het OigaPorl-projeci, een
Nederlands iniliefet gericht op de ontwildnelksg ven elektronische oonsmunicelle In lermen var netwerketmuctrrur. Hierbij wordt gebnrtit gemeelrl van ‘Oerk Fiber’
g’asvezef’mabela, die tot 1januari2021 worden gehierrd van Relined BV.

Sarnenwortdngsprolocol RWS
tn 2011 hebben Rijkswulerstaat en ProReit BV. het eernenwerkingsprotocoi u4 2001 herzien. H;edn zijnde kadere voor nenzwere atreteglsche samenwerldng
uitgewerkt. Een van de aspecten hlervan Is een meer geTniegreerde aanpak van aanlegprojecten waarbij zowel spoorwegen eis (weter)wegen ojn betrokken.
Rijkswaterstaat en Protitaa streven ernaar aoveet mogelijk eis gen professionele opdrachtgever richting de markt en de omgeving op le treden.
De kedere voor de sameeweetdng rijn ufgewerid In een aamenwenldngsprolocol, dcl in 2011 door Rijhawsteratsal en ProRati Is getekend. Het protocol gooIt aan
hoe partijen mei elkaer omgaan op hel gebied ven aanleg, beheer en onderhoud (induslet vervanging) van onderbrsg kruIsende hsfrastss,duw (eng, spoorweg,
walerweg). Per proect zulen nadere concrete afspreken worden gemaakt op baule ven de modelovereenkomst die onderdeel uitmeekt ken het
samenworkingsprolecol.
De lotate vervengingewuerde van de betreffende 59 kunstwerken Is geraamd op EIJR 1,4 m(jsrd.
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Claims
ProRail SV. Is van tijd tot tijd betroldren in rechtsgeachltien naar eanieiding van ingediende doch beletate clatrne, Made gebaseerd opjuridiecir advies, heeft da
Directie een voorziening opgenomen inzake een beperid aantal lopende zaken en is de Directie voorin van mening dat de uitkomst van de overige lopende
zaken geen invioed van mnalerlftle beiekenta zal hebben op de finandéle positie van ProRail SV.
Railstook
De Supply. Logistcs & Servicemanager Voestaipine Ra3pro BV. houdt voor eigen tekening en risico voorraad, de zsgeeoemde Reilnioclç een van een omvang
en samenstelling als door ProRail In vastgesteld. De Raitstock te primair bedoeld eis oaiamttaiteesoorraad ten behoeve ven oorrecilel ondertrood. Daarnaast
worden materialen In da Railstock opgeslagen dia voor ProRnit van strategIsch belang 4n. ProRsil heeft hiervoor een contract afgestoten met Voest&ptne
Ralipro BV. Nu betindignmg ven hel oontmsct heeft ProRa0 con ofnamovorptkhfing van do volledige Raitstock tugon do dan actuele voorraadwaarde
vanneerderd met eventuele atvoerirssien. Het huidige contract heeft een toopiijd tot medio 2017. De waaide van de Raitstock bedraagt ultimo 2012 OUR 3
miljoen (2011: EUR 3 miljoen), waarvan EUR 0,1 miljoen incourant

Utrecht, 14maart2013
Dkecl.in ProRaB av.

MevrouwMW. Goal-van Sinderen, prnnldenl4neleur

H.P.M.G. Steeghs

RM.E. Dirk

Reset van Covnrnfnnan.nnen ProReIB.V.

MAM. Boersme pveuktent-ccvnmlssmfs

WE. Kooijmen

Mevrouw cia Zaidetwijk-Jacoba

Mevrouw JG.11. Helihuis

PT H. llmmermerms
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Overige gegevens
Resultaatbestemming
De resulaatverdellng vindt plaats overeeokorrrstlg artikel 21 van da statuten van ProRail BV. De tekst hiervan luidt:
1. Uitkering van winat lngevelge het In dit artikel bepaalde gescl-Jedt na vaslsteltng van de jaarrekening waaniit blijkt dal zij geoorlooFd Is.
2. De winst slaat ter vrije beschikking van de algemene vergadering.
3.
Da Vennootschap kan aan de aandeelhoudera en andere garechtigdan tot de voor uitkering vatbara winst slechts ritkeringen doen voor zover haar eigen
vermogen groter le dan hel bedrag van hel geplaatste kapitaal vormeerdard meI de reserves die krachtens de wel moeten worden aangehouden.
4. Ten laste van de door de wet voorgascis-even reserves mag een tekort slechts worden gedeigd voor zover da wel dat toestaat.
5. Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkerIng op aandelen bestemd bedrag tetten de aandelen dle de vennootschap houdt In haar eigen kapitaal niet
mee.
Irrgevolge artikel 21.2 slaat het resultaat na belastingen ter vrije besclikldng van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Over 2012 bedroeg het resultaat na
belastingen EIJR 0 miljoen (2011: CUR 0 miljoen).
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de Directie en Raad van Oonrrelsearissen van ProRail BV.
VerklarIng betreffende delaarrekenlrg
Wij hebben de In dit verslag opgenomen jaarrekening 2012 van PraRal BV. te Utrecht gecontroleerd. Deze laarrekerdng bestaat uit de balans par 31 december 2012
en de wlnnt-anveitesrekerrlng over 2012 met de toelichting, waarin ijs opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor tinancitile verslaggeving en
andere toelichtingen.

Ve,antwoardalf.’rlrekf van de deaetie
De directie van de venrmotachap is vereniwoordetijk voor het opmaken van dejeanekering die hel vermogen en het resultaat geliorav dient weer te geven, alsmede
voor liet opstellen van hel jaarverslag, belde In overeenstemming met Titel 0 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (6W). De directie Is tevens
verantwoordelijk voor een zodanige Interne beheersing ets het noodzakelijk echt om het opmaken van de jaarrekening mogeb]k Ie maken zender afwijkingen van
materieel belang ets gevolg van fraude of fouten.

Verenlwoordeiijklreld van de accountant
Onze verantwoordelijkheid le het geven van een oordeel over de jaarrekenIng op basta van onze controle. Wij hebben onze conlrote verricht In overeenstemming mei
Nedertende recht, waaronder de Nederlandse controtestandaarden Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethtsche voorschriften en dat wij onze
controle zoden!g plannen en uItvoeren dat een redelijke male van zekerheid wordt verkregen dat dejaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden Ier vericrijging van controle-Infonnetie over de bedregen en de toellclrtingen In de jaarrekening. De
gese’ecteerde werkzaamheden zijn elhanketijk van de door de eccountant toegepaste oordeelavorrntng, roet inbegrip van hei Inschatten van de risico’s dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van Fraude oF leden.
Bij liet maken van deze rielco-tnsctrettingen neemt de accountant de brterne beheersing In aenmertdng die relevant Is voor het opmaken ven de jearreker*rg en voor
hel getrouwe beeld deerven, gericht op hel opcelten van controiewerkzaarnheden dia passend zijn In de onsalandighederr. Deze rislco-Inschattingen hebben echter
niet lot doel een ootdeel let uitdrukldng te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een conizole omvat tevens het evetueron van
de geschiktheid yen de gebnrtkle grondslagen voor tinancillie verslaggeving en van de redohjkheid van de door de directie van de vennootschap gemaakte
ncheltlngen, aiamede een evaluatie yen het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door oes verkregen controte-tnlonnetie voldoende en geschilrl Is om een enderlsoirvAng veer ons oordeel ie bieden.
Oordeel belroffando de jsaoekerrirrg
Naar ere oordeel geeft de jaarrekening een gefrourv beeld van de grootte en samenstelling van tint vermogen van PreRel B.V. per 31 december2012 en van het
resultaat over 2012 in overeenstemming met Tifel e Boek 2 8W.

Verklaring betreffende overige bij of kreohtena de wet gestelde eisen
ingevetge artikel 2:393 lid 5 eerder een! BW vatrrtelden wij dat one geen lekettiromkigen zijn gebleken naar aanleiding van liet onderzoek of het jeerverslag, voor
zover wij dat kennen beoordelen, overeenkomstig Toet 9 Boek 28W Is opgesteld, en 01 de In artikel 2:392 lid 1 eerder b loten met Ii BW vereiste gegevens zijn
ioegevoegd. Tevens vermelden wij dat hei jeamerslag, voor zover wij dat kenners beoordelen, verenIgbaar Is met de jeaazekenlng zaatn vereist In entilrel 2:391 tid 4
5W.

Utrecht, 14 maart 2013
Ere ii & Yourg Aeceuntante LLP
w.g. F. de Bruijn RA
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Kerncijfers
bedngen(n miljoenen ouro’,)

6xptoitatle
Bed,ijtsopb,engsten
Bedrijfslasten
Oednj(sresultaat
Resultaat na belastingen

2011

2012

2010

2008

2009

2007

1.653
.1.635
18
0

1 682
-1.658
24
0

1.75]
-1.736
21
0

1.533
-1 516
17
0

1,440
-1.439
1
0

1.330
-1.300
30
0

20.582
5.704
314

20.414
5.702
345

19.S73
5.195
494

19.031
3887
1 814

18.101
4.126
1.855

18.193
4.857
1,971

Materiele vaste activa
Jaaralscheijvingen

19.820

19.305

18.165

17.575

16.251

16.336

626

594

581

565

540

573

Oruto-investeringen
llwesteringsbildragen

1.228
1.039

1.322
1.130

1.289
1.284

1.077
923

1.023
929

858
792

Vermogen

Balanstotaal
Eigen vermogen

Langlopende schulden
Activa

Kei’nprestatle Indlcatoren

Aantal botsingen (Europese Definitie)
Aantal ontsporingen (Europese Definitie)
Aantal 515 (rood sein-passages)
Punctitalileit HRN <5 minuten
Gelenerde treinpaden

2012
1
1
155
94,%
98,1%

2010

2011
4
3

154
94,7%
98,7%

2009
3
2

2007

2008
1
4

2
2

2
3

173

210

240

nlb

92,5%
97,8%

92,8%
geen <Pl

93,0%
geen <Pl

93.0%
geen KP1

Ter
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linabsokile aantalieni

Medewerkers
Aantal n,edeworkerv (gewogen gemiddeld)

2012

2011

2010

2009

2008

2007

4.326

4.306

4.161

2.903

4.321

4,269

3.679
3897

3.220

4.329

3336

3.055

Aental (te’s eigen (gewogen gemiddeld)

4.121

4.115

3.954

3.489

3.049

2.747

,-n,,rn.’,ca va5cr. 5ç,rruÇ wol

3,956

4.110

4.077

3.717

3.171

2.903

Meisl (te’s inhuur (gewogen gemiddeld)

274

432

676

804

686

584

Aantal fles inhsiur (einde jaar)

2.36

309

624

765

717

644

lie arssolule aanlallrni
Kwantitelten

2012

2011

2010

2008

2009

2007

3.063
951
2.112
2.361

3.035
968
2.067
2.122

30161

tvaorvanezrkelsporig
waarvan meersparig
nelîenglegeëlektrijireerd

959
2.057
2.107

2.886
904
1.982
2.195

2.896
915
1.981
2.135

2.896
915
1.981
2.195

Tolale tpoariengte ° (In km)
waarvan vervangen in boekjaar

7.033
108

7.000
139

1002°
131

6 823
105

6830
91

6.830
104

Wïtteis
waarvonvervao gen In boekjaar

7.195
153

7.352
215

7342’
122

7.533
130

7.508
138

7.488
126

Overwegen

2.731

2.759

2.696

2.720

1.614

1.677

2736°
36732

2.659

waarvan beveiligd

2.036

2.059

2.666

11.683

11.599

11.523

11 581

11.337

10.882

404
3.885

397
1.802

391
1.744

389
1.682

387
1.654

386
1.736

56
17

58
IS

601
13

76
13

76
13

86
12

Tonkilametets (in miljarden per jaar)

50

waarvan pernanen

37

wanrvan goederen

33

50
37
13

47
35
32

48
36
12

52
37
15

51
36
15

149
138
10
1

146
134
11
1

145
133
11
1

145
131
13
1

143
129
13
1

27
10
17

25
10
15

26
10
16

25
10
15

25
10
15

2 (in Im)
(dellengte in eoplailetie

Seinen
Stationt
Stsilonteppervlakte (in dulaenden mi
Beweegbare bruggon
Tunneit

Treitkiiamekers (in miljaenen per jaar)

150

waarvan personen
waarvan goederen
waarvan overig (aannerners/teslrilfen)

339
10

1

2
Spoorwegondernemingen

28

waarvan personen
waarvan gaederen

9
19

‘In 2010 zijn erbele verbeteringen doorgevoerd In de onderliggende aderlnlsleatle van de kwanlileilan. Hiernaast zijn enkele delnitiesaangevoheapL 011 hoeft geleid tot een
aonpoaolng van kwonlirellen I, de calagonein oellengle, spoovivogle, wissels en overwnonn. De aanwenle kwardileilen zijn niet wezenlijk v’erannlesd.
‘De stging In lOtetirn. 2013 smet nare het gevolg van de toevoeging non de lIae,e!ijrren leerde Maosvl.able. Daarnaast zijn er ook enbele lijnen opgehevenol Ingekort.
Vanal 2033 snnrdnnovesigegebnaikers van hel spoor, zoals aarnemernen enptnllanlen een eeaszomljnenolel meergepresenreerd als klant lede kerrclj’ers De vergelijkende cjlosa
ajn hierotraaegepa,l
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