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Beheer: Secretaris VIVENS 

Ontheffingsprocedure is van kracht vanaf 1 september 2020 

Achtergrond memo 

Vanaf juli 2020 vindt in Nederland de afrekening van het gebruik van elektriciteit op het Nederlandse 

spoorwegnet middels energiemeters plaats. Om dit te kunnen doen, moeten de energiemeters op 

treinstellen / locomotieven op een juiste manier de juiste data beschikbaar stellen. Om dat zeker te 

stellen moeten energiemeters middels de procedure “Registratie en toelating van materieel tot 

Verrekening van tractie Energie” aangemeld worden. In de aanloop naar juli 2020 is gebleken dat 

vervoerders tegen problemen aanlopen bij deze toelatingsprocedure, waardoor tot op heden (juli 

2020) slechts 3 partijen meters toegelaten hebben gekregen. Een aantal vervoerders loopt vast in de 

bestaande procedure, waardoor hun energiemeters niet toegelaten worden. In deze memo is een 

voorstel uitgewerkt om tot een oplossing te komen voor dit probleem. 

Korte probleem beschrijving 

De procedure “Registratie en toelating van materieel tot Verrekening van tractie Energie” is het 

toetskader voor de check op normconformiteit van de energie meetsystemen voor de verrekening. 

De procedure volgt de daarvoor geldende verordeningen (Verordening (EU) 1301/2014, Verordening 

(EU) 1302/2014 en (EU) 2018/86 en geldende normering CENELEC EN50463). Daarmee kan 

geschiktheid van meetdata voor verrekening van tractie energie worden geborgd. Om vervoerders te 

helpen de normconformiteit van hun meetsystemen aan te tonen zijn door het VTE projectteam 

guidelines verstrekt in Power Point vorm. Deze guidelines zijn slechts een hulpmiddel en hebben 

geen formele status. De door VIVENS en CIEBR geaccordeerde procedure “Registratie en toelating 

van materieel tot Verrekening van tractie Energie” kijkt niet naar de processen voor voertuigtoelating 

conform huidige “Richtsnoer voor voertuigtoelating onder het 4e spoorwegpakket” van de ILT. Het 

knelpunt bij de huidige toelatingsprocedure ligt ook niet bij de toelatingsprocedure van de ILT. De 

voertuigen inclusief de energiemeetsystemen van de vervoerders zijn allemaal toegelaten. Doordat 

tot nu toe weinig Conformity Assessment documentatie aangeleverd wordt, kan de conformiteit van 

de meeste energiesystemen nog niet gecontroleerd worden. Hierdoor kunnen deze 

energiemeetsystemen ook nog niet geaccepteerd worden voor verrekening.  

In een aantal gevallen kunnen energiemeetsystemen, die weliswaar niet strikt voldoen aan de 

gestelde eisen, veelal wel op een juiste en betrouwbare manier de gegevens, welke voor verrekening 

noodzakelijk zijn, leveren. Om dit probleem op te lossen is bijgaande ontheffingsprocedure 

uitgewerkt.  

Deze ontheffingsprocedure is zo veel als mogelijk gelijkend op de ontheffingsprocedure die de ILT 

hanteert bij voertuigtoelating. Voor de volledigheid is een samenvatting van deze procedure in 

bijlage 2 opgenomen. 
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Voorstel voor ontheffingsprocedure 

De ontheffingsprocedure voor de “Registratie en toelating van materieel tot Verrekening van tractie 

Energie” bestaat uit de volgende stappen: 

1. Insturen aanvraagformulier (zie bijlage 1) met bijlagen door spoorwegonderneming (RU) aan CP 

Admin. 

2. Binnen 2 weken na ontvangst van de aanvraag beoordeelt de CP Admin deze aanvraag op 

volledigheid. De RU ontvangt van de CP Admin een ontvangstbevestiging. Bij een onvolledige 

inzending ontvangt de RU een verzoek tot aanvulling. De aanvraag wordt in behandeling 

genomen als alle benodigde documenten zijn ontvangen. 

3. Tijdens de behandeling van de aanvraag kan de CP Admin de RU om aanvullende informatie 

vragen. 

4. CP Admin (onder verantwoordelijkheid van VIVENS/CIEBR) voltooit het “ontheffingsdossier”. 

5. CP Admin geeft een verklaring af aan ProRail over de (technische) compatibiliteit van de EMS 

o.b.v. het “ontheffingsdossier” en vraagt ProRail om hun oordeel over de (technische) 

compatibiliteit van de EMS o.b.v. het “ontheffingsdossier”. 

6. ProRail geeft een verklaring af aan VIVENS/CIEBR met hun oordeel over het “ontheffingsdossier”. 

7. Daarna volgt een besluit door het VIVENS/CIEBR bestuur.  

8. Het VIVENS/CIEBR bestuur informeert de CP-admin over het genomen besluit. 

9. De CP Admin sluit de ontheffingsprocedure af en informeert de aanvrager over vervolg van het 

registratie- en toelatingsproces. 

Het streven is om de stappen 5 t/m 9 binnen 8 weken uit te voeren. 

Bij het versturen van de aanvraag (stap 1) moet, naast de in bijlage 2 genoemde documenten, een 

motivatiedocument toegevoegd worden met daarin: 

o Beschrijving / definitie van de EMS (Energy Measurement System (EMF (ECF + CMF + 

VMF) + DHS + communicatie functie) waarop de aanvraag betrekking heeft met daarbij 

aangegeven op welk voertuigtype de EMS is geïnstalleerd; 

o Duidelijke omschrijving van de TSI’s en/of EN-normen (of gedeelten daarvan) of het deel 

van de nationale voorschriften waarvan ontheffing wordt gevraagd; 

o Duidelijke beschrijving van de redenen voor de aanvraag voor een ontheffing; 

o De omschrijving van het belang dat de aanvrager heeft om een TSI, EN-normen of de 

nationale voorschriften (of een gedeelte daarvan) buiten toepassing te laten; 

o Wat is het gebruiksgebied1 waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd?  

o Toelichting geven over welke alternatieve regelingen volgens de aanvrager kunnen 

worden toegepast in plaats van de TSI, EN-normen of de nationale voorschriften. 

Bij de besluitvorming (stap 6) wordt rekening gehouden met afspraken die eventueel tussentijds 

gemaakt worden tussen Europese sectorpartijen en de Europese commissie. Bijvoorbeeld dat het tot 

een bepaalde datum (bijvoorbeeld juni 2020 tot uiterlijk januari 2026) mogelijk moet kunnen zijn om 

                                                           
1 Omschrijving voor welk deel van het Nederlandse spoornetwerk de ontheffing wordt aangevraagd: In 
Nederland zijn m.b.t. deze procedure drie onderscheidende gebieden: 1500 V net, 25 kV net en HSL-net. 
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EMS-en te installeren in projecten die reeds in een vergevorderd stadium zijn conform LOC & PAS 

TSI: 2014. Tot die datum zou dan EN 50463: 2012 geldig moeten blijven.2 

 

  

                                                           
2 Gebaseerd op “draft EU rail sector declaration on traction energy metering and settlement”. 
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Bijlage 1: aanvraagformulier ontheffingsprocedure 
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Aanvraagformulier voor ontheffingsprocedure voor toelating van 

materieel tot energieverrekening in Nederland 

 

Het ingevulde en ondertekende formulier graag samen met een motivatiedocument3 

(inclusief uw briefkenmerk) t.a.v. de CP Admin sturen naar: 

Mailadres : cpadmin@eastvision.nl 

 

Bedrijfsgegevens 

Bedrijfsnaam: 

..................................................................................................................................................... 

Vestigingsadres 

Straat: ..................................................................................................... Nr: .............................. 

Postcode: ...................... Plaats :…………....................................................................................... 

Land: ……………………………………………………………………… 

KvK nummer: ……………………………………..  

Contactpersoon:  

Naam contactpersoon: …………………………………………………………………………………………………………. 

Functie contactpersoon: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Tel.nr: ........................................................  

E-mail: ......................................................................................................................................... 

 

Gegevens voertuigen: 

Naam van het type spoorvoertuig: ………………………………………………………………………………………… 

Alternatieve naam van het type: ……………………………………………………………………………………………. 

Naam van de fabrikant: …………………………………………………………………………………………………………. 

                                                           
3 Zie stap 1 van de ontheffingsprocedure. 

mailto:cpadmin@eastvision.nl
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Categorie spoorvoertuig (locomotief of treinstel): …………………………………………………………………. 

 

 

Voertuignummer(s) (12 cijferig (EVN) nummers):  

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

(Voertuignummers kunnen ook in een tabel als bijlage bij deze aanvraag worden toegevoegd) 

Gebruiksgebied in Nederland waarvoor ontheffing wordt aangevraagd:  

(aankruisen wat van toepassing is) 

o 1500 V net  

o 25 kV net 

o HSL net 

o 25kV net en HSL net 

Ondertekening aanvrager  

Ik verklaar dat alle bovenstaande gegevens op dit formulier en de bijlagen volledig en naar 

waarheid zijn ingevuld: 

Datum, Plaats   

 

 

 
 

Handtekening aanvrager 

 

Functie en organisatie aanvrager: 

……………………………………………………………………………..…………… 
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Bijlage 2: Eisen toelatingsprocedures EMS tot verrekeningsproces 

Onderstaand wordt onder 1 globaal de standaard procedure beschreven en onder 2 en 3 twee 

bekende situaties, waardoor het volgen van de standaard procedure niet mogelijk is en er om 

ontheffing verzocht kan worden. 

 
1 Standaard procedure 
Conform de procedure “Registratie en toelating van materieel tot Verrekening van tractie Energie” 
dienen altijd een drietal soorten documenten geleverd te worden: 
 
Documenten over de gebruikte componenten 

- Calibration Reports (voor elke afzonderlijke energie meter en sensor (stroom, spanning)) 
 

Documenten over de inbouw op type niveau 

- Installation design review report (voor elke combinatie van type meter met type 

materieeleenheid conform EN50463-5 hoofdstuk 5.4); 

- Installation type test report (voor elke combinatie van type meter met type 

materieeleenheid conform EN50463-5 hoofdstuk 5.5); 

 

Documenten over de inbouw op materieeleenheid niveau 

- Installation routine test report (voor elke afzonderlijke materieeleenheid conform EN50463-5 

hoofdstuk 5.6). 

2 Aangepaste procedure voor ontheffing – Situatie 1 
Vervoerder wenst een meter norm-2012 te gaan gebruiken in een situatie dat de regelgeving een 
meter norm-2017 voorschrijft. De vervoerder dient VIVENS/CIEBR te verzoeken akkoord te gaan met 
een meter conform de norm 2012. Hiernaast dient de vervoerder alle documenten genoemd in de 
standaard procedure op te stellen en aan te leveren bij de CP Admin.  
 
Voor deze casus geldt dat de deskundigen het erover eens zijn dat de ontheffingsprocedure 
toegepast mag worden en geen risico’s kent ten aanzien van het correct functioneren van de meter. 
  
3 Aangepaste procedure voor ontheffing – Situatie 2 
Vervoerder heeft een reeds door de ILT of ERA toegelaten voertuig en wenst hiermee in Nederland 
energie te gaan afrekenen. Het (nieuw geïnstalleerde) meetsysteem wordt voor gebruik voor 
verrekening geïntegreerd met reeds eerder geïnstalleerde componenten waarvan de EN50463 
conformiteit niet (meer) kan worden aangetoond. In dit geval dient de vervoerder tenminste de 
“documenten over de inbouw op type niveau (Installation design review report en Installation type 
test report)” te leveren en het “Installation routine test report” op te stellen. 
 
Voor deze situatie 2 geldt dat de deskundigen het er over eens zijn dat dit scenario enig risico kent 
(bijvoorbeeld ten aanzien van toleranties van de gebruikte sensoren ). Dit risico wordt beperkt 
doordat de meters periodiek gekeurd moeten gaan worden. Voor deze periodieke keuring wordt nog 
door CIEBR en VIVENS een procedure opgesteld. Binnen deze procedure wordt situatie 2 
meegenomen. De nog te ontwikkelen procedure voor periodieke keuringen wordt met 
terugwerkende kracht onderdeel van de ontheffingsprocedure. 
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Bijlage 2: Voorbeeld van Ontheffingsprocedure materieeltoelating ILT 

De procedures voor materieeltoelating, verlopen in het algemeen via de OSS (One Stop Shop) van de 

ERA. Aanvragen voor ontheffingen van TSI’s en van nationale voorschriften verlopen via de ILT. Zie de 

tabel hieronder. 

Ontheffing van toepassen TSI’s of nationale voorschriften 

Soort aanvraag  Wetsartikel 
Spoorwegwet4  

Wanneer toepassen  

Aanvraag ontheffing van 
TSI’s  

26f lid 1  Een aanvrager wil afzien 
van de toepassing van 
een complete- of delen 
van- een of meerdere 
geldige TSI's  

Aanvraag ontheffing van 
nationale voorschriften  

26f lid 2  Een aanvrager wil 
ontheffing hebben van 

een RIS eis  

 

Voor de twee genoemde ontheffingen moet de aanvrager gelijksoortige procedures doorlopen. De 

procedures bestaan uit de volgende stappen: 

1. Invullen online formulier voor aanvraag voor de ontheffing. 

(https://www.ilent.nl/onderwerpen/spoorvoertuigen/registratie) 

2. Binnen 2 weken nadat ILT uw aanvraag heeft ontvangen wordt een betalingsverzoek 

toegestuurd. De aanvraag wordt in behandeling genomen als de betaling is voldaan. 

3. Tijdens de behandeling van de aanvraag kunt u om aanvullende informatie worden gevraagd. 

4. Daarna volgt een besluit. Er gelden wettelijke voorschriften voor de termijn waarbinnen een 

besluit moet worden genomen (na betaling en completering dossier!). Veelal is dit 8 weken. 

Bij het versturen van de aanvraag (stap 1) moeten enkele bijlagen toegevoegd worden. Dit zijn met 

name documenten of informatie ter onderbouwing van de aanvraag. De volgende bijlagen moeten 

bij de aanvraag worden meegestuurd: 

b) Een motivatiedocument met daarin: 

o Beschrijving / definitie van het subsysteem waarop de aanvraag betrekking heeft; 

o Duidelijke omschrijving van de TSI’s (of gedeelten daarvan) of het deel van de nationale 

voorschriften waarvan ontheffing wordt gevraagd; 

o Duidelijke beschrijving van de redenen voor de aanvraag voor een ontheffing; 

o De omschrijving van het belang dat de aanvrager heeft om een TSI of de nationale 

voorschriften (of een gedeelte daarvan) buiten toepassing te laten; 

o Wat is het gebruiksgebied5 waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd?  

(alleen van toepassing als de ontheffing van betrekking heeft op spoorvoertuigen) 

o Toelichting geven over welke alternatieve regelingen volgens de aanvrager kunnen 

worden toegepast in plaats van de TSI of de nationale voorschriften. 

                                                           
4 Zie de bijlage voor betreffende wetsartikelen. 
5 Omschrijving voor welk deel van het Nederlandse spoornetwerk de ontheffing wordt aangevraagd. 

https://www.ilent.nl/onderwerpen/spoorvoertuigen/registratie
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o Aangeven voor welke termijn de ontheffing wordt aangevraagd. 

c) Eventueel dient een infrastructuurcompatibiliteitsverklaring (zie ‘Beleidsregel rol beheerder bij 

voertuigtoelating Spoorwegwet 2019’) te worden meegestuurd. Dit is een verklaring waarin de 

beheerder zijn standpunt geeft op de technische compatibiliteit van het spoorvoertuig met de 

infrastructuur. 

d) Een verklaring van een AsBo6 of NoBo7 dat de aanvrager de consequenties voor het niet 

toepassen van een of meerdere TSI’s of de nationale voorschriften (of delen daarvan) op een 

subsysteem, juist heeft geïnterpreteerd en dat de voorgestelde alternatieve regelingen een goed 

alternatief zijn. 

Als er sprake is van een significante wijziging (bij een geheel nieuw spoorvoertuig is dat zeker het 

geval) dient een Common Safety Methodes-Risc Analysis (CSM-RA) te worden overlegd, inclusief een 

veiligheidsverslag van een (R)AsBo. 

                                                           
6 Assessment Body:  wel een onafhankelijke beoordelingsinstantie. Dit is een onafhankelijke en bevoegde 
organisatie die een onderzoek verricht om, op basis van bewijsmateriaal, te beoordelen of een systeem 
geschikt is om aan de vastgestelde veiligheidsvereisten te voldoen. 
7 Notified Body: een door een overheid aangewezen keurings- of testinstituut dat van producten moet testen 
of zij aan de daarvoor geldende (Europese) richtlijnen voldoen 


