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Samenvatting 

Context 
 
Met het voordeel van inzicht achteraf ontstaat een beeld van de ontwikkeling op het spoor, 
waarin enerzijds het voortbouwen op een lange traditie in spoorwegontwerpen en nationaal 
beleid, een balans moet vinden met anderzijds technologische innovatie, Europese harmo-
nisatie en interoperabiliteit. Nederland is één van de landen die gekozen heeft om te inves-
teren in een nieuw systeem van spoorbeveiliging, dat uiteindelijk over heel Europa uitge-
rold moet worden. Al vroeg zijn industriële beproevingen gedaan met een nieuwe beveili-
ging die feitelijk alleen op papier bestond. Aan deze ontwikkeling waren deels bekende en 
deels ontbrekende risico’s verbonden, die contractueel volgens vigerende inzichten over de 
overheid en de betrokken marktpartijen werden verdeeld. 
Het getuigt van moed om te innoveren in een periode waarin de overheid terugtreedt in de 
verwachting dat marktpartijen het initiatief tot innovatie nemen. Innovatie vereist een ste-
vige rol voor de overheid. Dit geldt ook voor landen zonder gemengde markteconomie, 
zoals de Verenigde Staten. Op grond van recente ervaringen lijkt de slinger voor wat betreft 
marktwerking weer langzaam terug naar het midden te gaan. Bij de ontwikkeling van 
spoorwegtechnologie en zeker bij grote projecten is en blijft een regierol voor de overheid 
gewenst. Deze regierol omvat zowel de rol van bouwheer als die van bouwmeester. De re-
latie tussen de overheid en marktpartijen kan het beste geconcretiseerd worden via een in-
houdelijke toetsing op prestaties en kwaliteit. 
 

Technologie in ontwikkeling 
 
Een grootschalig project met een hoog technologisch gehalte als de HSL moet gefaseerd 
plaatsvinden.  Te onderscheiden zijn hierbij de ontwikkeling, uitwerking en invoering van 
nieuwe technische systemen en toepassingen. Door de hoge mate van onzekerheid bij de 
aanvang van een grootschalig project en het gaandeweg opdoen van kennis en ervaring is 
het onvermijdelijk tussentijds tot aanpassing en verbetering over te gaan. Daarbij wordt het 
nut van en de noodzaak tot aanpassing afgewogen tegen de te verwachten vertraging en 
meerkosten. Dit is echter niet alleen een louter financiële en planmatige afweging. 
Het uiteindelijke doel van het ERTMS is het garanderen van de veiligheid bij hoge rijsnel-
heden en een ongestoord verloop van de bedrijfsprocessen op de baanvakken zelf, over-
gangen naar andere delen van het Europese HSL-netwerk, de aantak- en uittakpunten van 
het HSL-netwerk en het gemeenschappelijke gebruik van de reguliere infrastructuur samen 
met ander materieel. Hierbij worden ook hoge eisen gesteld aan de beschikbaarheid, be-
trouwbaarheid en veiligheid gedurende de verdere opwaarderingen die zich in de loop van 
de levensduur nog zullen gaan voordoen.  
Hiermee is de vraag naar de redelijkheid en billijkheid van specifieke beslissingen omtrent 
ERTMS niet alleen van belang voor eenmalige beslissingen tijdens de ontwikkeling en in-
gebruikstelling van de HSL-Zuid, maar wellicht ook voor beslissingen die tijdens de reste-
rende levensduur van de HSL genomen moeten worden. In het licht van een levensduur- 



Technische Universiteit Delft 
 

6 

en beschikbaarheidbenadering is het van belang om te weten of de ERTMS problematiek 
een incidenteel danwel structureel karakter heeft. 
 
Dergelijke vragen naar de betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid van het opwaarderen van 
beveiligingssystemen zijn niet uniek voor het spoor. In de luchtvaart komt het opwaarderen 
van de verkeersbeveiligingssystemen regelmatig voor, waarbij geen inbreuk gedaan mag 
worden op de beschikbaarheid en capaciteit van het luchtruim of de luchthaven. In deze 
sector zijn uitgebreide concepten, beproevingsmethoden, incidentregistratiesystemen en 
implementatieprocessen voorhanden die wellicht model kunnen staan voor verbeteringen 
in de ERTMS-benadering van de HSL-Zuid. 
 

Trekken van lering 
 
De gehanteerde werkwijze en opzet hebben naast het sec beantwoorden van de Kamervra-
gen naar de noodzaak, redelijkheid en billijkheid van de software opwaardering het doel 
gehad lering te trekken uit de ontwikkelingen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling geweest 
een schuldvraag te stellen of te verwijzen naar verantwoordelijkheden die aan betrokken 
partijen toe te wijzen zouden zijn geweest. Het onderzoekteam acht het ongepast op grond 
van verkregen inzichten achteraf een oordeel in welke vorm dan ook uit te spreken over de 
inhoud danwel het proces van besluitvorming dat heeft plaatsgevonden. Bij het opstellen 
van aanbevelingen heeft de lering centraal gestaan hoe bij toekomstige projecten gesigna-
leerde tekortkomingen voorkomen kunnen worden. 
 

Korte beantwoording van de hoofdvragen 
 
De hoofdvragen van de tweede Kamer zijn als volgt te beantwoorden 1: 
 
Vraag 1 naar de reden voor een upgrade van de bestaande ERTMS versie: 
Het wijzigen van de ERTMS versie betreft aanpassingen van hard- en software. Het onderzoek heeft zich 
beperkt tot de aanpassing van de software. De ontwikkeling van ERTMS versie 2.2.2 naar versie 2.3.0 
was nodig omdat versie 2.2.2 nog teveel fouten bevatte en omdat er wat extra functionaliteit aan toe werd 
gevoegd. De ontwikkelde standaard bleek vervolgens multi-interpretabel te zijn, wat betekent dat verschil-
lende leveranciers een verschillende uitleg aan de specificatie konden geven. De voor Nederland ontwikkelde 
versie 2.2.2 bleek niet compatibel te zijn met de Belgische versie (van een andere leverancier). Zonder de up-
grade naar versie 2.3.0 zouden treinen bij de grens niet door hebben kunnen  rijden met het gewenste veilig-
heidsniveau en de gewenste rijsnelheid. Met versie 2.3.0 kan dit wel. 
 
Vraag 2 naar de redelijkheid van de migratietijd: 
Het gaat om een product in ontwikkeling dat bij versiewisseling een zorgvuldige en systematische herhaling 
van de beproeving vereist. Het laten bestaan van verborgen gebreken zou zich in de praktijk wreken door 
hoge kosten en verdere vertragingen. Over de verschillende tussenversies moest steeds op Europees niveau 
overeenstemming worden bereikt. Er is zelfs nog geen gegarandeerde samenhang tussen het materieel en de 
baan ongeacht wie de leverancier is. Er zijn diverse kritische tijdspaden, waaronder de levering van de On 
Board Unit voor de beproeving van versie 2.3.0. In dit licht is de migratietijd redelijk. 

                                                
1 Zie voor een uitgebreide beantwoording hoofdstuk 5. 
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Vraag 3 naar de redelijkheid van de testperiode: 
De testperiode kent een strakke planning en een vast tijdschema waarbinnen nog aanzienlijke onzekerhe-
den bestaan. Er mogen zich geen grote tegenslagen voordoen, waarbij de beproeving in de praktijk de zwaar-
ste test is die het integrale systeem nog moet ondergaan. Het moeilijkste deel is de laatste fase waarin alle 
systeemdelen moeten samenwerken. Er is daartoe behoefte aan regie tussen partijen en aan een rol als sys-
teemintegrator. In dit licht is de testperiode redelijk. 
 
De vraag naar de redelijkheid en billijkheid:  
In terugblik is de ontwikkeling van ERTMS gegeven de gemaakte keuzes alleszins redelijk en billijk te 
noemen. Een aantal keuzes zouden anders gemaakt kunnen zijn, maar het point of no return is ruim ge-
passeerd. Het streven naar geleidelijkheid, tijdelijkheid en specifieke deeloplossingen lijkt de beste weg om 
voortgang te boeken. Daarbij mag geen concessie aan de veiligheid gedaan worden omdat het insluiten van 
gebreken zich in de praktijk zal wreken in de vorm van kostbare en tijdrovende aanpassing of erger. 
Partijen bevinden zich in een overgangssituatie van een contractcultuur naar een samenwerkingsoverleg. De-
ze overgang is mede ingegeven door de jarenlange periode van concessies en beheersvormen, waarbinnen par-
tijen zich aan elkaar hebben verbonden. 
Bij deze samenwerking is ook op Europees niveau consensus nodig over de grote lijnen waarlangs de spoor-
technologie zich verder zal ontwikkelen. Het kunnen voorzien van de gevolgen voordat deze zich in de prak-
tijk hebben geuit, verdient nadere uitwerking. 
 
Hiermee zijn ook de vragen van de Presidiumadviseur drs. J.A. Kamps beantwoord. 
 

Terugblik op keuzes 
 
In terugblik zouden een aantal keuzes en hun gevolgen voor de besluitvorming nadrukke-
lijker aan de orde hebben kunnen komen: 

- het direct kiezen voor een nieuwe beveiligingstechnologie, die op het moment van 
keuze  nog niet operationeel is, terwijl er op dat moment op de markt goede syste-
men voorhanden zijn.  In concreto betekent dat de keuze voor het doorzetten van 
de ERTMS-ontwikkeling versus bestaande systemen zoals bijvoorbeeld TVM430. 

- de keuze voor innovatie in plaats van een incrementele ontwikkeling: de ontwikke-
ling van beveiligingssystemen voor hogesnelheidsspoorlijnen is in België veel meer 
een incrementeel proces geweest is. We zien in België met de ontwikkeling van 
TBL2 een evolutionaire ontwikkeling, terwijl Nederland veel meer een systeem-
sprong maakt van het traditionele ATB naar ERTMS. 

- de keuze tussen koppeling van de Nederlandse beveiliging en de Belgische beveili-
ging op de landsgrens of op een technisch eenvoudiger punt nl. bij het eerstvol-
gende aantakkingspunt op het conventionele netwerk, bijvoorbeeld ten noorden 
Antwerpen. Deze keuze had in het verdrag tussen Nederland en België geregeld 
kunnen worden, Nederland heeft immers een substantieel deel van de Belgische 
HSL 4 betaald. 

- het contractueel uitontwikkelen van ERTMS versie 2.2.2, terwijl 2.3.0 vooralsnog 
de nieuwe standaard zou gaan worden. 

- het onderkennen van de noodzaak tot systeemintegratie bij het opleveren van het 
gehele systeem in de praktijk. 
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Vooruitblik op keuzes 
 
Tijdens het onderzoek zijn een aantal kennistekortkomingen gesignaleerd waarin wellicht 
nog niet afdoende is voorzien: 

- Het zodanig vormgeven van contracten met het bedrijfsleven dat de risico’s en kos-
ten daar gelegd worden waar zij gezien de aard en inhoud van de contracten het 
beste thuis horen. Hierbij zouden contracten waarin technologische ontwikkeling 
een belangrijke rol speelt van een goede vakinhoudelijke check voorzien moeten 
worden.  

- De migratie c.q. doorontwikkeling van ERTMS naar steeds hogere levels (van 
ERTMS Level 1 naar 2 en ERTMS Level 2 naar Level 3) betekent dat de kosten en 
de risico’s van spoorbeveiliging verschuiven van infrabeheerder naar treinoperator. 
Het is niet duidelijk wat hiervan de reden is en nog minder of dit een noodzakelijke 
ontwikkeling is. 

- Het proces van softwareontwikkeling zal niet stoppen bij het in dienst stellen van 
het HSL-spoor. Uit analogie met de luchtverkeersleiding is duidelijk dat er een ge-
regelde opwaardering nodig zal zijn, waarbij vooralsnog niet duidelijk is hoe deze 
opwaardering tijdens het gewone bedrijf zal worden geregeld  boven het niveau van 
een procedurele benadering. 

 

Conclusies 
 
Gedurende het onderzoek heeft naast het beantwoorden van de kamervragen het trekken 
van lering centraal gestaan. Op grond van verkregen inzichten achteraf zijn aanbevelingen 
te doen die het toekomstig welslagen van grote projecten kunnen bevorderen. De schuld-
vraag is in dit onderzoek niet aan de orde. 
De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek naar de opwaardering van de software van de 
ERTMS zijn de volgende: 

- De institutionele omgeving heeft de ontwikkeling en invoering van het project in-
gewikkeld gemaakt. De verschillende opdelingen hebben het noodzakelijk gemaakt 
over te gaan op een complex interface management.  

- Er zijn twee contractlijnen geweest waartussen de noodzaak van een regie eerst aan 
het eind van het ontwikkelingtraject voelbaar is geworden. Deze opdeling heeft niet 
geleid tot het scheppen van een rol voor een architect of systeemintegrator die ver-
antwoordelijk is voor de integrale samenhang bij de indienststelling van het sys-
teem. 

- De technologische ontwikkeling van ERTMS is onderschat, zowel aan het begin 
van het project als gedurende de verdere ontwikkeling. Er heeft een spanningsveld 
bestaan tussen enerzijds incrementele voortgang en invoering in een bestaand 
spoorwegnetwerk, met anderzijds de ambitie tot innovatie op het gebied van 
ERTMS en publiek-private samenwerking.  

 

Aanbevelingen 
 
Op basis van het onderzoek zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd. 
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- Bij een aantal grote infrastructuurprojecten zijn vergelijkbare ervaringen opgedaan, 
die het mogelijk maken in meer algemene zin lering te trekken uit projecten in ver-
schillende sectoren. In het bijzonder de luchtvaart kan een vergelijking bieden voor 
het ontwikkelen en invoeren van software systemen. Het verdient aanbeveling aan-
vullende mogelijkheden na te gaan om het ERTMS project te laten leren uit water 
management, de stormvloedkering, medische zorg en andere sectoren waar ICT 
toepassingen op grote schaal worden doorgevoerd. 

- Door de publiek-private samenwerkingsstructuur van het project is een complex 
netwerk van verantwoordelijkheden en wisselwerkingen ontstaan op verschillende 
projectniveaus. Het verdient aanbeveling voor toekomstige projecten de rol van ar-
chitect en systeemintegrator weer in te voeren. Deze is verantwoordelijk voor een 
evenwichtige besluitvorming en implementatie van systeemcomponenten omwille 
van het beheersen van kritische aspecten en het mogelijk maken van een integrale 
systeemprestatie bij de indienststelling van het systeem. 

- Uit de ervaringen de langdurige samenwerking in een Design, Build, Finance & 
Maintain (DBFM)-verband kunnen lessen voor publiek-private samenwerking wor-
den getrokken. Het verdient aanbeveling om bij toekomstige projecten aandacht te 
besteden aan het opbouwen van een cultuur van samenwerking en communicatie 
die een vervanging kan zijn voor een door contracten en calculaties beheerste sa-
menwerking. 

- Gedurende het onderzoek zijn verschillende systeem- en kennistekortkomingen ge-
signaleerd die in de nabije toekomst kunnen gaan spelen. Het verdient aanbeveling 
deze structurele tekortkomingen ter discussie te stellen en te komen tot het oprich-
ten van een gemeenschappelijk kenniscentrum in Europa op het gebied van tech-
nologische ontwikkeling, beproeving, opleiding en scholing van spoorwegingeni-
eurs. 

- Bij de systeemontwikkeling is er op strategisch niveau momenteel een onbalans in 
het beoordelen van kritische prestatieparameters. Het verdient aanbeveling een vei-
ligheidseffectrapportage te doen uitvoeren voor de ERTMS software en systeem-
ontwikkeling. Dit geldt in het bijzonder voor de ontwikkeling en mogelijke invoe-
ring van ERTMS Level 3 (rond 2011). Deze beoordeling zou er toe moeten leiden 
dat er zich in de praktijk geen verborgen gebreken en onvoorziene gevolgen voor-
doen tengevolge van impliciete beslissingen in het ontwerp. 

- Gedurende het onderzoek zijn knelpunten vastgesteld met betrekking tot toekom-
stige opwaardering van software, hot upgrades en beproevingsprocedures. Het ver-
dient aanbeveling een ‘levenscyclusbenadering’ te hanteren omwille van permanente 
lering op Europees niveau ten behoeve van de Europese HSL-ontwikkeling. Dit 
vereist het verzamelen en analyseren van gegevens over de feitelijke systeempresta-
ties, zoals verplichte incident- en ongevalregistratie. 

- Het verdient aanbeveling om een concept te ontwikkelen voor het mens-machine 
interface vraagstuk bij ERTMS. Het concept van ‘human centred design’ kan moge-
lijk een evenwichtige afstemming mogelijk maken tussen cognitieve kennis, mense-
lijke vaardigheden en het ontwikkelen van software architectuur en complexe sys-
teembeheersing op alle systeemniveaus van het HSL project. 

 

Tenslotte 
 
In dit project zijn veel afbreukrisico’s te onderkennen. Deze hebben te maken met: 
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- de wijze waarop technologische innovatie wordt geregisseerd vanuit de overheid, 
zowel op nationaal als op Europees niveau; 

- de wijze waarop de industrie heeft ingespeeld op deze innovatiebehoefte; 
- het vinden van de juiste balans tussen private en publieke belangen; 
- de wijze waarop bij een grensoverschrijdend project samen wordt gewerkt met an-

dere landen, in het bijzonder België; 
- de mate van doelrealisatie, omdat in de praktijk uiteindelijk een integraal werkend 

systeem moet worden opgeleverd. 
 
Het onderzoeksteam spreekt grote waardering uit voor de openheid en zorgvuldigheid 
waarmee alle betrokken partijen aan dit onderzoek hebben meegewerkt. 
Tijdens de gesprekken toonden alle betrokkenen nadrukkelijk de inzet dit bijzondere pro-
ject tot een succes te maken. 
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Summary   

Context 
 
With the advantage of hindsight a picture emerges from the developments on the railways 
in which on one hand continuing a long tradition in railway design and national policy mak-
ing has to be brought into balance with on the other hand technological innovation, Euro-
pean harmonisation and interoperability. The Netherlands is one of the countries that had 
chosen to invest in a new system of signalling safety, eventually to be deployed across 
Europe. Industrial tests were performed early on a new safety system, which actually only 
existed on paper. Partial known and unknown hazards were related to this development, 
contractually distributed across government and market parties It is considered a token of 
courage to innovate in a period in which government retreats expecting market parties to 
take over the initiative to innovate. This also counts for countries without a mixed market 
economy, such as the United States. Based on recent experiences the pendulum seems to 
swing back with respect to market forces. With respect to the development of railway tech-
nology, in particular with major projects, a lasting role for government is desirable. Such a 
role comprises a role for an architect as well as a systems integrator. The relation between 
government and market parties can be formalised by a substantive assessment on perform-
ance and quality. 
 

Technology in development 
 
In general, developing a major project such as the HSL with a high technology impact must 
be developed in phases. This comprises development, elaboration and implementation of 
new technical systems and applications. Due to the high degree of uncertainty in the begin-
ning of a major project and the gradual accumulation of expertise and experience, interme-
diate adaptations and improvements are inevitable. Such a development is a continuous 
balancing of sense and utility for adaptation against expected delay and additional costs. 
This is not only a financial and planning issue. 
The eventual goal of ERTMS is to guarantee safety at high speeds and to provide an undis-
turbed course of operational processes at the tracks themselves, transfers to other parts of 
the European High Speed network, the interconnections of the High Speed network and 
the mutual use of the regular infrastructure together with other rolling stock. High de-
mands are put on availability, reliability ad safety during a continued upgrading which will 
occur in the course of the life cycle.  
Consequently, the questions raised do not only cover a unique issue during the develop-
ment and implementation but may probably manifest themselves during future life cycles 
of the High Speed Line. In view of a life-cycle and availability approach, these issues raise 
deeper questions about the occasional or structural nature of present ERTMS issues.  
 
Questions concerning the availability and reliability of upgrading safety systems are not 
unique for the railways. In aviation, upgrading of air traffic safety systems is a frequent 
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phenomenon, during which no jeopardizing of the availability and capacity may occur of 
the airspace or the airport. In this sector, elaborated concepts, testing methods, incident 
registration systems and implementation strategies are available which may serve as a 
benchmark for improvements in the ERTMS approach of the High Speed Line. 
 

Learning lessons 
 
The procedure and plan of this investigation have - in addition to providing answers to the 
Parliamentary questions whether the software upgrade was useful, reasonable and fair - 
served the purpose of learning lessons from the developments. 
It has explicitly not been the purpose to raise the question of blame or to refer to responsi-
bilities which could have been allocate to parties involved. The investigation team considers 
it whatsoever inappropriate to judge in hindsight based on the insights gained during the 
process with respect to the content or the decision making process that has taken place. 
During the drafting of the recommendations, learning has been a focal issue in order to 
prevent the established deficiencies in future projects. 
 

Answering the main questions 
 
The main questions can be answered as follows: 
 
Question 1 into the reasons for an upgrade of the software: 
Changing the ERTMS version comprises of adaptation of software and hardware. This investigation has 
restricted itself to adaptation of software. The development of ERTMS version 2.2.2 into version 2.3.0 was 
necessary because version 2.2.2 contained too many errors, and because some functionalities had to be added. 
This standard proved to be multi interpretable meaning that various suppliers could give a different interpre-
tation to the specification.  The version 2.2.2 which was developed for the Netherlands, proved not to be 
compatible with the Belgian version (from a different supplier). Without the upgrade towards version 2.3.0 
the trans would not be able to cross the borders with the desired safety level at the desired  speed. This is pos-
sible with the version 2.3.0. In this respect the upgrade is reasonable. 
 
Question 2 into the reasonability of the migration time. 
The issue deals with a product under development, which requires a thorough and systemic repetition of the 
testing during version migration. The existence of hidden deficiencies would avenge itself in practice by high 
costs and further delays. A consensus at the European level had to be achieved for each different intermedi-
ate version. At present there is even no guaranteed coherence yet between rolling stock and the tracks, irre-
spective of the supplier. Several critical time paths exist, among which the delivery of the On Board Unit for 
the testing of version 2.3.0. In this respect the migration time is reasonable. 
 
Question 3 into the reasonability of the testing period. 
The testing period has a tight planning schedule and a fixed time schedule containing considerable uncertain-
ties. Major setbacks are not acceptable, in particular where the testing in practice is the most severe test that 
will be imposed on the integral system. The most difficult part is the final phase in which all system compo-
nents have to cooperate. There is a need for oversight between parties involved and for a role as system inte-
grator. In this respect, the testing period is reasonable. 
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The question into reasonability and fairness. 
In hindsight, the development of ERTMS is reasonable and fair given the choices made. A number of 
choices could have been made differently, but the Point of No Return has been passed a long time ago. Striv-
ing for gradualism, timeliness and specific, partial solutions seems the best way ahead. No concession should 
be done with respect to safety, because inclusion of deficiencies would avenge itself in practice by costly and 
time consuming adaptation or worse. 
The cooperation between parties is in a transition situation from a contract culture towards a format of co-
operation and deliberation. This transition is also inspired by the lasting period of concessions and manage-
ment control to which parties have agreed upon. 
For this cooperation also a consensus is required at a European level with respect to the fundamentals along 
which rail technology will develop. The ability to foresee the consequences before they manifest themselves in 
practice should be developed. 
 
By these answers, the questions of the Presidium advisor, mr. J.A. Kamps are also dealt 
with.  
 

Decisions in retrospect 
 
In retrospect, a number of options and their consequences for the decision making could 
have been addressed more prominently: 

- a straight forward choice for a new signalling safety technology which was not yet 
operational at that time, while qualified systems were readily available on the mar-
ket. This implies a choice for continuing the ERTMS development, in contrast with 
existing systems such as TVM430. 

- a choice for innovation instead of an incremental development; the development of 
signalling safety systems for high-speed lines has been much more an incremental 
process in Belgium. Belgium demonstrates an evolutionary development in TBL2, 
while the Netherlands makes a systems leap from the traditional ATB towards 
ERTMS. 

- the choice between coupling the Dutch system and the Belgium system at the 
country border or at a technically more simple point, i.e. the closest coupling point 
with the conventional network, such as North of Antwerp. This choice could have 
been settled in the Treaty between the Netherlands and Belgium, because the 
Netherlands has paid a substantial part of the Belgian HSL 4. 

- a contractual based deployment of ERTMS version 2.2.2 while 2.3.0 would become 
the new standard. 

- acknowledging the necessity for systems integration during the delivery of the inte-
gral system in practice. 

 

Decisions in prospect 
 
During the investigation, a number of knowledge deficiencies are noticed which have not 
been addressed sufficiently: 

- structuring contracts with private partners to such an extend that the risks and 
costs are allocated to those parties which are most equipped with respect to the na-
ture and content of the consequences. Contracts in which a technological develop-
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ment plays an important role, should be equipped with an adequate substantive 
check. 

- the migration and deployment of ERTMS towards increasingly higher levels (from 
ERTMS level 1 towards level 2 and from ERTMS level 2 towards level 3) shows 
that the costs and risks of railway signaling safety shifts from the infra provider to-
wards railway operators. The reasons for this shift remains unclear and is even less 
clear whether this is a necessary development or not. 

- the process of software development will not stop with the delivery of the HSL 
track. An analogy with aviation clarifies the necessity of a frequent upgrade, 
whereas it remains unclear how this upgrade will be settled during regular opera-
tions beyond the level of a procedural approach. 

 
Answering the questions of Parliament in terms of reasonability and fairness of the selected 
developments implies an as good as substantiated snapshot, in which uncertainties in deci-
sion making and technological development should be compensated by a flexible form of 
cooperation.  
 

Conclusions 
 
During this investigation, the focus has been on learning, providing wisdom by hindsight. 
Based on the insights by hindsight, recommendations are to be made which may stimulate 
the future success of major projects. Allocating blame has been irrelevant in this investiga-
tion. 
The main conclusions of this investigation into the upgrade of ERTMS software are: 

- the institutional environment has complicated the development and implementa-
tion of the project. The divisions that have been introduced, have created a neces-
sity of a complex interface management. 

- the two main lines in contracting out the project have only indicated the necessity 
to create oversight by the end of the project. This division has not led a role for an 
architect or systems integrator, responsible for the integral coherence during im-
plementation of the overall system. 

- the technological development of ERTMS is underestimated. There has been a ten-
sion between incremental progress on one hand and implementation in an existing 
railway network on the other hand with the ambitions on innovative ERTMS and 
public-private partnership. 

 

Recommendations 
 
Based on the investigation, the following recommendations are made: 

- in a series of major infrastructure projects, similar experiences have been encoun-
tered, providing potential for a more general learning across projects and sectors. In 
particular aviation may provide a benchmark for the development and implementa-
tion of software systems. It is recommended to explore additional opportunities 
across the ERTMS project for learning in water management, surge barriers, medi-
cal care and other sectors where ICT applications are implemented at a large scale. 

- due to the public-private partnership structure of the project, a complex network of 
responsibilities and interfaces has been created at various levels of the project. It is 
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recommended that a role should be restored in future projects for an architect-
system integrator. He is responsible for balancing decision making processes and 
implementation of systems components in order to maintain control over critical 
aspects and to facilitate an integral performance of the systems during introduction. 

- lessons can be learned from the experiences with public-private partnership con-
figurations, based on a long lasting relation of a Design, Build, Finance & Maintain 
(DBFM) concept. It is recommended that in future projects, attention is dedicated 
to developing a common culture of cooperation and communication replacing a 
contract and cost dominant interaction between partners. 

- during the investigation, several potential system deficiencies and knowledge defi-
ciencies were identified for the near future. It is recommended to discuss these 
structural deficiencies with respect to creating a common body of knowledge in 
Europe in railway technology development, testing, training and education of rail-
way systems engineers. 

- at present there is an imbalance in the assessment of critical system performance 
parameters at a strategic level in the systems development. It is recommended to 
establish a proactive safety impact assessment of ERTMS software and systems de-
velopment, in particular with the transition towards ERTMS Level 3. This assess-
ment should prevent the exposure in practice to hidden safety deficiencies and un-
foreseen consequences of implicit decisions in the design phase 

- during the investigation, foreseeable deficiencies were identified with respect to fu-
ture software versions, hot upgrades and testing procedures. It is recommended 
that a life cycle approach in permanent learning is established on a European level 
by collecting and analysing data on actual systems performance, such as mandatory 
incidents and accidents registration for the European High Speed Line develop-
ments. 

- within the ERTMS project, it is recommended to elaborate on a concept with re-
spect to the man-machine interfacing. The concept of ‘human centred design’ may 
provide a potential for balancing cognitive skills and human capabilities with soft-
ware architecture developments and complex systems control and management at 
all systems levels in the High Speed railway sector.  

 

Finally 
 
In this project, many risks have been identified. These risks are dealing with: 

- the way in which technological innovation is directed by national and European 
government, 

- the way in which industry has anticipated on this need for innovation, 
- technology development and implementation are taking place not sequential but 

parallel in time, 
- the search for a balance between private and public interests, 
- the way in which a cooperation takes place during a border-crossing project, in par-

ticular with Belgium, 
- the rate in which realization of goals takes place, because eventually in practice, an 

integral system must be deployed. 
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The investigation team wants to express its appreciation for the openness and carefulness 
of all parties which have cooperated in this investigation. 
During the interviews all stakeholders have demonstrated their dedication and efforts to 
make this special project a success.  
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1 Werkwijze, opzet en verantwoording van het onderzoek  

1.1 Aanleiding tot het onderzoek 

Dit hoofdstuk beschrijft summier de werkwijze, opzet en verantwoording van het onder-
zoek naar het nut en de noodzaak van de aanpassingen aan het voor de HSL-Zuid ontwik-
kelde beveiligingssysteem ERTMS (European Rail Traffic Management System). 
 
Omschrijving van de problematiek 
Naar aanleiding van de rapportage van de minister van Verkeer en Waterstaat over het ver-
schuiven van de aanvangsdatum van de HSL-Zuid van 1 april 2007 naar 1 oktober 2008 
(Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2007) heeft de Tweede Kamer de motie Gerkens-
Roemer (Tweede Kamer,  2007a) aangenomen met het verzoek tot een onafhankelijk on-
derzoek naar nut en noodzaak van de acute aanpassing van ERTMS (zie ook bijlage 1). 
 
In dit onderzoek zijn conform de offerteaanvraag de volgende vragen te beantwoorden: 

1. Welke redenen maken een upgrade van ERTMS versie 2.2.2 naar ERTMS versie 
2.3.0 noodzakelijk? In hoeverre zijn deze redenen redelijk en billijk? 

2. In hoeverre is door de minister genoemde migratietijd van ERTMS 2.2.2 naar 
ERTMS versie 2.3.0 redelijk en billijk? 

3. In hoeverre is de door de minister genoemde en door de vervoerder HSA verlang-
de testperiode van 20 weken op de lijn zelf in plaats van op het testnetwerk redelijk 
en billijk? 

De vragen worden in de offerte in een aantal deelvragen nader uiteengezet. 
De bijzonder presidiumadviseur drs. J.A. Kamps adviseert de focus van het onderzoek te 
leggen op de vraag: rechtvaardigt de nieuwe versie de opgelopen vertraging en niet zozeer 
op de vraag of de nieuwe versie noodzakelijk is om snelheden van 300 km/uur te behalen 
of welke alternatieven er zijn. Dit verzoek is aanleiding geweest achtergronden te analyse-
ren die in de ontwikkeling van de ERTMS technologie en de daarbij behorende besluit-
vorming een rol hebben gespeeld. Zie verder bijlage 1 voor de volledige tekst van de motie. 
 
Perspectief van de vraagstelling 
In het algemeen gaat het ontwikkelen van een grootschalig project als de HSL-Zuid met 
een hoog technologisch gehalte gepaard met gefaseerde ontwikkeling, uitwerking en invoe-
ring van nieuwe technische systemen en toepassingen. Door de hoge mate van onzekerheid 
bij de aanvang van een grootschalig project en het gaandeweg opdoen van kennis en erva-
ring is het onvermijdelijk tussentijds tot aanpassing en verbetering over te gaan. Het is 
daarbij een voortdurend afwegen van de vraag of  het nut en de noodzaak tot aanpassing 
opweegt tegen de te verwachten vertraging en meerkosten. Dit is echter niet alleen een lou-
ter financiële en planmatige afweging. 
Het uiteindelijke doel van het ERTMS is het interoperabele gebruik van het Europese 
spoorwegnetwerk en het garanderen van de veiligheid (ook) bij hoge rijsnelheden en een 
ongestoord verloop van de bedrijfsprocessen op de baanvakken. Daarbij voorziet het even-
eens in een veilige overgang op de aantak- en uittakpunten tussen hogesnelheidslijnen en 
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conventioneel spoor, alsmede in het gemeenschappelijke gebruik van conventioneel spoor 
samen met ander materieel. Hierbij worden ook hoge eisen gesteld aan de beschikbaarheid, 
betrouwbaarheid en veiligheid gedurende de verdere opwaarderingen die in de loop van de 
levensduur zich nog zullen gaan voordoen.  
Hiermee dekt de vraagstelling niet alleen een problematiek die zich eenmalig gedurende de 
ingebruikstelling voordoet, maar die zich wellicht ook in de verdere levensduur van de 
HSL-Zuid kan manifesteren. Het beschouwen van de vraagstelling in het licht van een le-
vensduur- en beschikbaarheidbenadering roept achterliggende vragen op rond het inciden-
tele danwel structurele karakter van de huidige problematiek. 
De vraag naar het nut en de noodzaak, de redelijkheid en billijkheid van de acute aanpas-
sing is te beschouwen in het licht van de verwachting omtrent het toekomstig functioneren 
van de ERTMS: 

- zijn de versies min of meer gelijkwaardig of is er sprake van een sprongsgewijze 
verandering in prestaties of onverenigbaarheid met andere aanverwante systemen 

- is een vergelijkbare problematiek te verwachten op aanverwante lijnen met ERTMS 
systemen zoals de Betuweroute, de corridor Amsterdam-Utrecht en het Belgische 
HSL-net 

- er is een zeer beperkt aantal aanbieders van spoorbeveiligingsapparatuur. In de 
praktijk leidt dit tot monopolievorming op de nationale spoorwegmarkten. ERTMS 
beoogt een open standaard te zijn, wat zou kunnen leiden tot het doorbreken van 
deze monopolies. Het zou dan niet meer moeten uitmaken welke leverancier een 
gewenst product levert. De vraag is of de huidige praktijk daarmee in overeen-
stemming is, met daarbij specifiek de vraag of toekomstige ERTMS versies op-
waarts- en neerwaarts compatibel zullen zijn 

- is er sprake van eenmalige, tijdelijke aanpassingen op overgangen naar andere stel-
sels of is er sprake van een structurele problematiek bij systeemwisselingen 

- welk proces van implementatie van opwaardering wordt gehanteerd en welke ga-
ranties zijn er voor de betrouwbaarheid en representativiteit van de gehanteerde 
beproevingssystematiek. 

Dergelijke vragen naar de betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid van het opwaarderen van 
beveiligingssystemen zijn niet uniek voor het spoor. In de luchtvaart komt het opwaarderen 
van de verkeersbeveiligingssystemen regelmatig voor, waarbij geen inbreuk gedaan mag 
worden op de beschikbaarheid en capaciteit van het luchtruim of de luchthaven. In deze 
sector zijn uitgebreide concepten, beproevingsmethoden en implementatieprocessen voor-
handen die wellicht model kunnen staan voor verbeteringen in de ERTMS-benadering van 
de HSL-Zuid. 

1.2 Werkwijze en opzet 

De gehanteerde werkwijze en opzet hebben naast het beantwoorden van de kamervragen 
het doel gehad lering te trekken uit de ontwikkelingen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling 
geweest een schuldvraag te stellen of te verwijzen naar verantwoordelijkheden die aan be-
trokken partijen toe te wijzen zouden zijn geweest. Het onderzoekteam acht het ongepast 
op grond van verkregen inzichten achteraf een oordeel in welke vorm dan ook uit te spre-
ken over de inhoud danwel het proces van besluitvorming dat heeft plaatsgevonden. Bij het 
opstellen van aanbevelingen heeft de lering centraal gestaan hoe bij toekomstige projecten 
gesignaleerde tekortkomingen voorkomen kunnen worden. 
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Het onderzoek is uitgevoerd door een team van onafhankelijke onderzoekers, werkzaam bij 
de Technische Universiteit Delft. Geen van de betrokkenen is momenteel of in het verle-
den direct betrokken geweest bij adviseren of ondersteunen van de minister of een van de 
andere betrokken partijen. 
De projectleider is in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag. 
 
Gezien de vereiste korte doorlooptijd en de benodigde specialistische kennis is gekozen 
voor een kleine, slagvaardige opbouw van de onderzoeksgroep, bestaande uit: 

- projectleider: 
 prof.dr.ir. J.A. Stoop, systeemanalist/veiligheidskundige 
- staf: 
 dr.ir. J.H. Baggen, spoorwegdeskundige 
 dr. J.M. Vleugel, econoom  
 prof.ir. J.L. de Kroes, deskundige spoorwegbeveiligingssystemen  
 dr. J.L.M. Vrancken, ICT-deskundige 

 
Kwaliteitscontrole 
De interne kwaliteitscontrole is verzorgd door een begeleidingsgroep, bestaande uit de vol-
gende onafhankelijke deskundigen: 

- prof. S. Dekker, Lund University (Zweden), specialist in human factors en systems 
safety 

- M.A. Kraan, Consultant Quality and Safety Systems in Aviation, gespecialiseerd in 
luchtverkeersleiding en -management ontwikkelingsprojecten. 

 
Beide deskundigen hebben hun instemming betuigd met de beantwoording van de kamer-
vragen en het onderzoeksrapport.  
 
De kwaliteitscontrole heeft plaatsgevonden op drie momenten in het onderzoekstraject: 

- halverwege de voortgang in de overgang van de informatieverzameling naar de ana-
lyse 

- kort voor het eind van het onderzoek in de overgang van de analyse naar de con-
clusies en aanbevelingen 

- aan het eind van het onderzoek, voorafgaand aan de oplevering van dit rapport, is 
een uitgebreide, zeer waardevolle reactie ontvangen van het ministerie van Verkeer 
en Waterstaat (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2007).  

 
Het gehele onderzoekstraject is op deskundige wijze begeleid door de opdrachtgever, het 
Onderzoeks- en Verificatiebureau van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, door drs. 
S.J. Oostlander en N.T.L. Hogenhuis. 
Het onderzoeksteam is alle betrokkenen zeer erkentelijk voor hun medewerking. 
 
Werkwijze en opzet van het onderzoek 
De onderzoekvragen zijn drieledig opgevat: 

- conform de motie Gerkens-Roemer, inclusief de deelvragen 
- conform de brief van presidiumadviseur onderzoek, drs. J.A. Kamps 
- conform de offerte van de Technische Universiteit Delft. 
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Het onderzoek beoogt de redelijkheid en billijkheid van de software upgrade, de migratie-
tijd en de testperiode vast te stellen.  
Hiertoe is gebruik gemaakt van een aantal onderzoeksmethoden: een documentanalyse, een 
beperkt aantal gerichte interviews met deskundigen en betrokkenen, een analyse van de sys-
teemontwikkeling en van de toetsingsmethoden, een analyse van de gevolgde procedures 
en een beperkt aantal werkbezoeken. Er is gezocht naar een mogelijke vergelijking op 
hoofdlijnen te trekken met hoogwaardige technologische ontwikkelingen in de luchtvaart 
op het gebied van de verkeersbegeleiding. 
Er is overleg gezocht met de Rekenkamer omwille van een goede afstemming met de door 
hen te beantwoorden vragen over hetzelfde onderwerp. Hieruit bleek geen nadere afstem-
ming noodzakelijk. 

1.3 Het ERTMS-vraagstuk op de hogesnelheidslijn Schiphol-Antwerpen 

In het onderzoek zijn drie hoofdlijnen uitgezet waarlangs het ERTMS-vraagstuk is bena-
derd: 

- het technisch ontwerp m.b.t. de software ontwikkeling en de implementatie van de 
diverse versies van het ontwerp 

- het projectmanagement binnen de HSL-Zuid projectorganisatie voor wat betreft de 
kritische beslissingen, het ontwikkelingstraject en de intern borging van de kwaliteit 
en voortgang 

- de bestuurlijke besluitvorming en de ontwikkeling op Europees niveau die de rand-
voorwaarden en besluitvormingsomgeving hebben vastgelegd waarbinnen de HSL-
Zuid projectorganisatie heeft gefunctioneerd. 

 
Een beschrijving en analyse van wat hier het ERTMS-project genoemd zal worden kan op 
verschillende wijzen plaatsvinden. Er kan, wat wij in overleg met de opdrachtgever niet ge-
daan hebben, voor gekozen worden om het onderzoek te beperken tot de onderzoeksvra-
gen zoals die met de opdrachtgever overeengekomen zijn. In het onderhavige geval betreft 
het vragen betreffende de gebruikte technologie. Technologie is echter geen doel op zich, 
maar een middel om andere doelen te bereiken, in het geval van ERTMS gaat het om: 

- harmonisatie en standaardisatie van de spoorwegbeveiliging in Europa. Dit is een 
van de voorwaarden voor interoperabiliteit van de spoorwegen. In gewoon Neder-
lands betekent dit dat de technische belemmeringen voor grensoverschrijdend per-
sonen- en goederenverkeer binnen een termijn van enkele decennia zullen verdwij-
nen;  

- het vergroten van de technische mogelijkheden van de spoorbeveiliging. Hierbij 
gaat het met name om het installeren van een systeem dat het rijden met treinen 
met een dienstregelingsnelheid tussen 140 en 300-350 km/uur veilig mogelijk 
maakt; 

- het beter benutten van de bestaande spoorcapaciteit. Treinen kunnen in de toe-
komst met hoge snelheden veilig dichter achter elkaar rijden. Meer en snellere trei-
nen per baanvak betekent dat meer personen en goederen sneller vervoerd kunnen 
worden; 

- het sluiten van lacunes in de bestaande beveiliging. In Nederland gaat het hierbij 
met name om de beveiliging van treinen die minder dan 40 km/uur rijden. 
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Spoorwegbeveiliging is een thema dat al decennia lang in de belangstelling staat. Het is een 
regelmatig weerkerend thema op de politieke agenda. In de afgelopen decennia heeft zich 
op dit terrein een evolutie voorgedaan, waarbij de bestaande elektromechanische beveili-
ging stapsgewijs wordt vervangen door elektronische beveiliging. Deze evolutie betreft niet 
alleen de hardware, maar ook de software. De nieuwe technische mogelijkheden hebben 
geleid tot aanpassingen van de organisatie van de beveiliging, en meer in het algemeen, het 
verkeersmanagement bij de spoorwegen. Zo is het aantal verkeersleidingsposten sterk ver-
minderd en zijn regionale knooppunten ontstaan. Deze zijn sterk geautomatiseerd. Tech-
niek is echter niet onfeilbaar en bepaalde technische storingen in deze knooppunten kun-
nen grote negatieve gevolgen voor het spoorverkeer en -vervoer in een (groot) deel van 
Nederland hebben. 
Tot zover deze inleidende beschouwing op ERTMS op de hogesnelheidsspoorlijn Schip-
hol-Antwerpen. 

1.4 Leeswijzer 

Na dit inleidend hoofdstuk over werkwijze en opzet volgt in hoofdstuk 2 een beschrijving 
van het ERTMS project. Hoofdstuk 3 gaat vervolgens nader in op de beveiliging van 
spoorlijnen binnen de corridor PBKAL (Parijs-Brussel-Keulen-Amsterdam-Londen). In 
hoofdstuk 4 wordt in een analyse nader ingegaan op een aantal onderwerpen en achter-
gronden die in de besluitvorming een cruciale rol hebben gespeeld. Hoofdstuk 5 geeft ver-
volgens een antwoord op de kamervragen. Hoofdstuk 6 tenslotte gaat in op de conclusies, 
aanbevelingen, inzichten achteraf en geeft een reflectie op de gang van zaken.  
 
In het rapport is gebruik gemaakt van zowel openbare bronnen als vertrouwelijke schrifte-
lijke en mondelinge informatie. Op basis hiervan kon een compleet beeld van de situatie 
gereconstrueerd worden. In de tekst wordt echter niet verwezen naar de vertrouwelijke 
bronnen. 
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2 De hogesnelheidslijn Schiphol-Antwerpen 

2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk is een weergave van de belangrijkste kenmerken van de hogesnelheids-
spoorlijn Schiphol-Antwerpen, in Nederland HSL-Zuid en in België HSL 4 genoemd. 
De HSL-Zuid behoort samen met de Betuweroute tot de twee grootste Nederlandse 
spoorwegprojecten waar sinds de jaren negentig aan gewerkt wordt. De HSL-Zuid komt 
oorspronkelijk uit de koker van de Nederlandse Spoorwegen (NS), maar bij de opsplitsing 
van NS gaan de grote Nederlandse spoorprojecten over naar het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat. Tussen 2000 en 2006 is de fysieke infrastructuur van de hogesnelheidsspoorlijn 
Schiphol-Antwerpen aangelegd (HSL Zuid, 2007a). 
 

De HSL (zie figuur 1) bestaat uit een aantal 
nieuwe trajecten waarop 300 km/uur gere-
den kan worden: 

- HSL-Zuid (noordelijk deel) Schip-
hol-Rotterdam noordzijde, 

- HSL-Zuid (zuidelijk deel) Rotterdam 
zuidzijde-Breda-Nederlands-
Belgische grens en 

- HSL 4 Nederlands-Belgische grens-
Antwerpen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1  HSL-Zuid / HSL 4  
(bron: Wikipedia, 2007a) 
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Het rijden met hoge snelheden leidt in principe tot reistijdwinst. In de praktijk wordt deze 
winst bepaald door diverse factoren, zoals beschikbare spoorcapaciteit, beschikbaarheid 
van het juiste materieel en andere technische zaken. 

2.2 Een bijzonder project? 

Bij spoorwegbouw wordt in het algemeen een onderscheid gemaakt tussen de aanleg van 
civieltechnische werken, zoals bruggen, viaducten en tunnels (de onderbouw) en de spoor-
rails, het beveiligingssysteem en bovenleiding (de bovenbouw). Het HSL-project is, verge-
leken met andere spoorprojecten, in verschillende opzichten een bijzonder project, omdat 

- de te realiseren spoorlijn geschikt moet zijn voor hoge snelheidstreinen. Het rijden 
met zeer hoge snelheden stelt specifieke ontwerpeisen aan de onder- en boven-
bouw van de spoorlijn. Deze eisen liggen significant hoger dan de normen die tot 
nu toe in Nederland gebruikelijk waren. Dit verklaart waarom bij de bouw van de 
spoorlijn in belangrijke mate van buitenlandse expertise gebruik is gemaakt; 

- er een nieuw tractie-energiesysteem toegepast moet worden omdat het Nederlandse 
spoorwegnet gebruikelijke systeem met 1500 V gelijkstroom onvoldoende vermo-
gen levert om hoge snelheidstreinen op volle snelheid te kunnen laten rijden; 

- er een nieuw spoorwegbeveiligingssysteem toegepast moet worden omdat het op 
het Nederlandse spoorwegnet gebruikelijke systeem van automatische treinbeïn-
vloeding (ATB) met lichtseinen langs de baan niet voldoet bij hoge snelheden. 

 
Voor Nederland gaat het hier weliswaar om nieuwe ontwikkelingen, in andere (Europese) 
landen is de aanleg van hogesnelheidsspoorlijnen dat al decennia niet meer. De eerste 
TGV-spoorlijn in Frankrijk werd in gebruik genomen in 1981 en de eerste lijn in Duitsland, 
geschikt voor de ICE, werd in 1991 in gebruik genomen. Ook in Spanje (AVE, 1992) en in 
Italië (ETR, 1978) rijden hoge snelheidstreinen, evenals in België (1997) en niet te vergeten 
de Shinkansen in Japan (1964). 
 
Hoewel niet strikt noodzakelijk voor de aanleg van een hogesnelheidsspoorlijn, heeft men 
in Nederland bij het project HSL-Zuid te maken met de volgende bijzondere omstandighe-
den: 

- onderbouw en bovenbouw zijn als aparte projectclusters aanbesteed, dit terwijl de-
ze projecten elkaar in de tijd opvolgen. Dit betekent dat een vertraging van de aan-
leg van de onderbouw zal leiden tot een vertraging van de aanleg van de boven-
bouw, die op zijn beurt weer leidt tot een vertraagde ingebruikstelling; 

- voor de samenwerking tussen de publieke en private partijen die dit HSL-project 
realiseren is gekozen voor een publiek-private samenwerking-constructie (PPS). 
Met PPS-constructies bestaat in Nederland geen grote ervaring en bij civieltechni-
sche projecten is hiermee nauwelijks ervaring opgedaan. De PPS-constructie is niet 
onomstreden (zie bijv. Dijsselbloem, 2000); 

- de te realiseren spoorlijn blijft voor een periode van 25 jaar in handen van het con-
sortium (Infraspeed; IFS) dat de spoorlijn gerealiseerd heeft. De Staat heeft met dit 
consortium een zogenaamd DBFM-contract (Design, Build, Finance & Maintain) 
gesloten, wat inhoudt dat de Staat niet verantwoordelijk is voor het onderhoud ge-
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durende deze periode. De staat betaalt dit consortium een beschikbaarheidsvergoe-
ding; 

- de staat heeft voor een periode van 15 jaar een contract met vervoerder HSA afge-
sloten, dat voor het gebruik van het spoor een gebruiksvergoeding betaalt. De beta-
ling van de beschikbaarheidsvergoeding van de staat aan IFS en de inkomsten uit 
de concessie van de staat met HSA hebben geen relatie met elkaar. Er bestaat wel 
een afstemverplichting tussen beide contracten; 

- het project zal een van de eerste Europese spoorlijnen zijn met ERTMS, een nieuw 
beveiligingssysteem, dat nog in ontwikkeling is. 

 
Tenslotte is van belang te vermelden dat het project HSL-Zuid onderzoekstechnisch reeds 
een hele historie kent. Deze is onder meer gedocumenteerd in de verslagen van de Tijdelij-
ke Commissie Infrastructuurprojecten (TCI, 2004). In het TCI-onderzoek is vooral inge-
gaan op financiële en civieltechnische zaken, maar niet specifiek op de beveiligingstechniek. 
Dit is logisch, omdat het project toen nog niet zover was als het nu is. Dit onderzoek zal 
zich mede hierom beperken tot relevante aspecten van het project HSL-Zuid en deze op 
hoofdlijnen beschrijven en analyseren. 

2.3 Een trendbreuk bij de spoorwegen 

In het verleden zijn nationale spoorwegnetten ontstaan uit de samenvoeging en harmonisa-
tie van regionale spoorlijnen en -netwerken. In de meeste Europese landen zijn de grote 
staatsspoorwegen in de periode tussen 1925 en 1948 ontstaan. Daarna werden spoorlijnen 
vanuit nationaal belang ontworpen en aangelegd. Grensoverschrijdend Europees verkeer 
was een uitzondering en reistijd speelde als concurrentiefactor voor de spoorwegen op Eu-
ropees niveau een ondergeschikte rol. Dit gold niet voor Nederland en België omdat voor 
beide landen de spoorverbinding met Duitsland een vitale rol speelde, met name de 
Rhijnspoorlijn (Amsterdam/Rotterdam-Utrecht-Emmerich) en de verbinding Antwerpen-
Ruhrgebied. 
In de afgelopen decennia hebben de spoorwegen veel van hun aantrekkingskracht verloren, 
mede vanwege de niet concurrerende reis- en rittijden. Grensoverschrijdend vervoer kostte 
veel tijd, door locomotief- en personeelswisselingen bij de grenzen. De technische ontwik-
keling heeft echter niet stilgestaan, getuige de invoering van multisysteemlocomotieven en  
-treinstellen, die bij de grens gewoon door kunnen rijden. 
De invoering van hogesnelheidstreinen en doorgaande goederentreinen heeft vervolgens 
tot een nieuwe stap geleid. Deze treinen rijden over lange afstanden, waarbij vaak meerdere 
landsgrenzen gepasseerd moeten worden. Dit betekent dat de technische systemen in deze 
treinen, zowel het tractie-energiesysteem als de beveiliging, in elk van de te passeren landen 
moeten kunnen werken. Dit heeft belangrijke nadelen, zoals technische complexiteit (sys-
temen mogen elkaar niet beïnvloeden), extra investeringskosten per trein, complexere 
treinbediening enz. Daar komt bij, dat het rijden met hogesnelheidstreinen en zware goede-
rentreinen eisen stelt aan de stroomvoorziening die in een aantal landen, zoals Nederland, 
niet haalbaar zijn. Dit heeft als consequentie dat het beschikbare tractievermogen ver onder 
het technisch haalbare zou blijven wat op zijn beurt de maximumsnelheid sterk verlaagd. In 
geval van goederentreinen dient dan in plaats van met elektrische locomotieven met milieu-
onvriendelijker dieseltreinen gereden te worden. Vandaar dat in deze landen tevens de 



Technische Universiteit Delft 
 

26 

stroomvoorziening aangepast wordt. In Nederland is hierbij voor 25 kV, 50 Hz wissel-
spanning gekozen op de HSL-Zuid en Betuweroute. 
De invoering van ERTMS is in dit licht te beschouwen als een trendbreuk, een waterschei-
ding. De oude strategie van technische compatibiliteit - het met elkaar verbinden van nati-
onale netwerken - wordt vervangen door standaardisatie en harmonisatie (interoperabili-
teit), tenminste op belangrijke spoorwegtrajecten. 
Dit harmonisatieproces vereist forse investeringen in de vaste infrastructuur en het rollend 
materieel van de spoorwegen. Dit feit en het gegeven dat de techniek achter ERTMS nog 
in ontwikkeling is, betekent dat de overschakeling naar ERTMS meerdere decennia in be-
slag zal nemen. Uiteindelijk zal een ‘level playing field’ ontstaan voor spoorwegen in Euro-
pa. 
We zien zo een geleidelijke toename van de complexiteit van het opwaarderen van het 
spoor. Beginnend met hogere rijsnelheden, komt men tot een aanpassing van de infrastruc-
tuur en uiteindelijk tot een nieuw beveiligingssysteem. Het hoge snelheids project omvat 
daarmee zowel de trein, als de baan, als de beveiliging. 

2.4 Betrokken partijen en hun onderlinge relatie 

In deze paragraaf zal met name ingegaan worden op de institutionele (en contractuele) ar-
rangementen rond de HSL Schiphol-Antwerpen. Zonder deze contextuele verhandeling is 
de beschrijving en analyse van de technische aspecten, zoals die te vinden is in het volgende 
hoofdstuk, niet goed te duiden. Achtereenvolgens wordt aandacht geschonken aan de be-
langrijkste bij de totstandkoming van de lijn betrokken actoren en hun onderlinge contrac-
tuele relaties. 

2.4.1 Belangrijkste actoren  

Het project HSL-Zuid is aan de Nederlandse zijde verdeeld in drie infrastructuurprojecten 
en een vervoerproject (HSL-Zuid, 2007b, c): 

- projecten infrastructuur. De onderbouw, de bovenbouw en de aansluiting op be-
staand spoor zijn uitgevoerd door verschillende bouwconsortia. Voor de boven-
bouw (spoorsysteem) is een contract gesloten tussen de Nederlandse staat en het 
consortium Infraspeed (Fluor Infrastructure B.V., Siemens Nederland N.V., Ko-
ninklijke Bam Groep N.V., Innesfree Ltd, HSBC Infrastructure Ltd; opgericht in 
februari 1999).  Een ander consortium, Infrarail (o.a. Ballast Nedam, BAM NBM 
en HBG Civiel) is verantwoordelijk voor de aansluiting op het bestaande spoor. 
Tenslotte is de onderbouw verdeeld in zes contracten die uitbesteed zijn aan zes 
bouwconsortia. Zie ook tabel 1. 

- project vervoer: contract tussen Nederlandse staat en het consortium High Speed 
Alliance (HSA, contract december 2001) (NS 90% en KLM 10%).  De concessie 
heeft een looptijd van 15 jaar.  

Bij het project HSL 4 aan de Belgische zijde van de grens worden er weer andere verdelin-
gen gemaakt, al is er hier veel minder sprake van “projecten”: 

- project infrastructuur (m.u.v. de beveiliging): contract tussen NMBS en TUC RAIL 
N.V. (Van der Weide, 2005); 

- project beveiliging: contract tussen NMBS en de firma AILS (een consortium van 
Alstom en Siemens); 
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- project vervoer: NMBS (niet gecontracteerd met derden). Exploitatie Amsterdam-
Brussel en Den Haag-Brussel samen met HSA. 

 
Voor de ontwikkeling van ERTMS Level 2 op de HSL-Zuid heeft Siemens, als verant-
woordelijke voor de beveiliging binnen Infraspeed, Alcatel gecontracteerd. Voor ERTMS 
Level 2 is op de HSL 4, binnen AILS, Alstom verantwoordelijk. Voor ERTMS Level 1 is 
Siemens op de hele lijn in beeld, op de HSL-Zuid binnen Infraspeed en op de HSL 4 bin-
nen AILS. 
 
Het beheer van het HSL-spoor in Nederland is in 2006 door de projectorganisatie HSL-
Zuid, een onderdeel van Rijkswaterstaat en thans uitvoeringsorganisatie van het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat, voor wat het zuidelijk deel betreft reeds overgedragen aan Pro-
Rail, railinfrastructuurbeheerder van het hoofdspoor in Nederland. De overdracht van het 
noordelijk deel staat gepland voor medio 2007. 
Het beheer van het spoor is in België in handen van Infrabel, verantwoordelijk voor het 
beheer, onderhoud, vernieuwing en ontwikkeling van het Belgische spoorwegennet. 
 
HSA is alleen exploitant van het Nederlandse deel van de lijn. Voor de internationale ver-
bindingen moet worden samengewerkt met NMBS en SNCF. HSA bezit de exclusieve 
rechten op het binnenlands vervoer over de HSL en ten aanzien van het internationale ver-
voer over de HSL is er een concept-overeenkomst met NMBS en een memorandum of 
understanding met SNCF die het internationale vervoer regelen.  
Het beoogde patroon van vervoerdiensten is weergegeven in figuur 2. 

2.4.2 Contracten en contractvormen 

De voor deze studie relevante contracten in de Nederlandse context zijn de contracten tus-
sen staat en Infraspeed en tussen staat en HSA. Merk op dat Infraspeed en HSA dus geen 
directe contractuele verplichtingen jegens elkaar hebben. Er bestaat echter wel een afstem-
verplichting tussen beide contracten. 
Tussen de staat en Infraspeed is een zgn. Design, Build, Finance & Maintain (DBFM)-
contract gesloten, wat inhoudt dat Infraspeed contractueel verantwoordelijk is voor het 
ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de HSL-Zuid. Er is een beschik-
baarheidcontract gesloten voor de periode 2006-2031.  De staat betaalt Infraspeed een jaar-
lijkse vergoeding die alle kosten, inclusief die van de financiering (door private banken aan 
Infraspeed) dekt. Deze vergoeding is afhankelijk van het halen van de beschikbaarheid-
norm van 99%. Met dit DBFM-contract (zie tabel 1) beoogt de staat dat Infraspeed vooruit 
denkt en het onderhoud na oplevering zo goed en efficiënt mogelijk uitvoert (HSL-Zuid, 
2007d).  
 
Bij de onderbouw is geen sprake van private financiering, vandaar dat hierbij niet voor een 
DBFM-contract, maar voor een Design & Construct (D&C)-contract is gekozen. De staat 
draagt hierbij zelf het financiële risico. 
Het zou in het kader van deze studie met technisch-inhoudelijke vragen te ver voeren om 
hier uitgebreid op in te gaan. Volstaan wordt met enkele overzichten uit de bevindingen 
van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten (TCI, 2004). 
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Tabel 1  De contractvormen bij de infrastructuur: Design & Construct en DBFM    
(bron: TCI, 2004, figuur 6.1) 
 
Regio Contractinhoud Contractvorm Mogelijke 

bouworganisatie 

Sluiting 

aanmelding 

Kan

dida-

ten 

Start aan-

besteding 

Gunning 

Noordelijk 

Holland 

± 15 km zettingsvrije 
plaat, 1 aquaduct, en-
kele viaducten en een 
pergolaconstructie 

Design & 
Construct 
en deels in 
ontwerp 
competitie 

Lump sum/ 
Alliantie 

12-02-99 4 10-05-99 01-02-00 

Boortunnel 

Groene 

Hart 

7,2 km geboorde tun-
nel op 15 tot 20 meter 
diepte, incl. Toeritten, 
schachten en vlucht-
kokers 

Design & 
Construct 
en ontwerp- 
competitie 

Lump sum en 
incentive ge-
stuurd 

16-10-98 5 16-11-98 11-12-99 

Zuid-

Holland 

Midden 

± 12 km zettingsvrije 
plaat, 2,5 km ver-
diepte bak en 4 km 
tunnel 

Design & 
Construct 

Lump sum en 
incentive ge-
stuurd 

01-02-99 4 06-04-99 01-02-00 

Zuid-

Holland 

Zuid 

± 10 km zettingsvrije 
plaat, 2 zinktunnels 
(Oude Maas en 
Dordtsche Kil) en 
brug Hollandsch 
Diep) 

Design & 
Construct 

Lump sum en 
incentive ge-
stuurd 

08-01-99 5 22-03-99 01-02-00 

Brabant 

Noord 

(HSL-

A16) 

± 11 km zettingsvrije 
plaat, aanleg A16 en 
verlegging IC-spoor  

Design & 
Construct 

Lump sum/ 
Alliantie 

15-03-99 5 19-04-99 15-12-99 

Brabant 

Zuid 

(HSL-

A16) 

± 13,5 km zettings-
vrije plaat, aanleg A16 
en verlegging IC-
spoor  

Design & 
Construct 

Alliantie 15-03-99 5 19-04-99 15-12-99 

Spooraan-

passingen 

Intakkingen en aan-
passingen bestaand 
spoor: Hoofddorp-
Rotterdam-Breda 

Design & 
Construct 

Lump sum/ 
Alliantie 

17-05-99    *) 16-06-99 01-02-00 

Infra-

provider 

Volledige bovenbouw 
HSL-Zuid 

Design, Construct, Finance 
& Maintain 

02-04-99 4 01-05-99 01-07-00 

*) nog niet bekend 
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M.b.t. het vervoer wordt in tabel 2 op voor- en nadelen van aanbesteding, resp. onder-
handse gunning ingegaan en in figuur 2 op de geplande vervoersdiensten. 

 

Tabel 2  Argumenten pro en contra aanbesteding resp. onderhandse gunning 
(bron: TCI, 2004, tabel 7.1) 
 
Argumenten Openbare aanbesteding Onderhandse gunning NS/KLM/Schiphol 

Pro - benutten marktspanning; beste 
prijs/kwaliteit verhouding 

- NS kan voor maximaal 50% 
participeren in winnaar tender 

- positief image Nederlandse 
overheid m.b.t. PPS 

- level playing field verbetert 

- aanbesteding geen verplichting 
- NS kan optimale integratie met 

kernnet garanderen 
- combinatie biedt door deelname 

KLM en Schiphol de beste kansen 
voor het realiseren van substitutie-
doelstelling 

- bestelling materieel dwingt tot 
snelle gunning 

- voorwaarde: ontwikkelen terug-
valoptie 

Contra - liberalisering valt tegen; volledi-
ge reciprociteit kan niet worden 
gegarandeerd 

- onvoldoende level playing field 
- consortia die te grote machts-

posities combineren zoals 
NS/Schiphol/KLM kunnen 
niet toegelaten worden tot een 
tender 

- weerstand in Tweede Kamer 

- grote juridische risico’s 
- bezwaren Europese Commissie 
- verminderde marktspanning; 

zwakkere onderhandelingspositie 
staat 

- geloofwaardigheid Nederlandse 
staat (als toekomstige onderhande-
lingspartner) wordt aangetast 

- precedentwerking andere spoor-
wegdossiers 

- weerstand in Kabinet 
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Figuur 2  Het geplande patroon van vervoerdiensten  
(bron: HSL-Zuid) 
 

 
 

2.4.3 Planning 

De totstandkoming van de HSL-Zuid verliep globaal als volgt (HSL-Zuid, 2007e): 
- Planologische Kernbeslissing (1991/1994-1997) 
- Ontwerp tracébesluit (1997) 
- Tracébesluit (1998, klein deel later) 
- voorbereiding (incl. onteigeningsprocedures) en eigenlijke aanleg (2000-2007) 

 
De aanlegperiode is uiteindelijk langer geworden dan men aanvankelijk dacht, o.a. als ge-
volg van een aantal technische problemen. Zo werd zeer recentelijk nog de start van het 
vervoer op de HSL-Zuid ten zuiden van Rotterdam verder uitgesteld. (Tweede Kamer, 
2007) 
Qua kosten is sprake van een scopeverbreding en daarnaast van een aantal tegenvallers. Dit 
heeft uiteindelijk geleid tot een ruime verdubbeling t.o.v. de ramingen. Tabel 3 geeft een 
overzicht. 
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Tabel 3  Kostenontwikkeling HSL-Zuid (in miljoenen euro) 
(bron: TCI, 2004) 
 
PKB deel 1 2.659 initiële raming 
Prijsbijstellingen    861 32% (van 2.659) 
Politieke besluitvorming (o.a. 
boortunnel) en scopewijzigingen 

2.027 76% (van 2.659) 

Saldo mee- en tegenvallers    396 15% (van 2.659) 
Totaal (excl. risicoreservering) 5.943 124% hoger dan geraamd 

 

2.5 Conclusies 

De aanleg van de HSL Schiphol-Antwerpen is een project met een hoge graad van com-
plexiteit. Dit heeft te maken met de volgende factoren. 
In de eerste plaats is het een project waarin techniekontwikkeling en implementatie niet op 
de gebruikelijke manier achter elkaar in de tijd, maar min of meer simultaan plaatsvinden. 
In de tweede plaats is er sprake van een complexe institutionele omgeving, waarin een mix 
van private en publieke belangen in de juiste balans gebracht moet worden. Deze instituti-
onele omgeving vereist met name van de overheid een compleet nieuwe rol, waarvoor zij 
mogelijk nog niet goed toegerust was. 
In de derde plaats is er in Nederland sprake van een scheiding tussen de aanleg van infra-
structuur en de realisatie van het vervoer over deze infrastructuur, terwijl deze activiteiten 
op zijn minst op het gebied van de spoorbeveiliging een uiteindelijk integraal werkend sys-
teem moeten opleveren.  
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3 Beveiligingssystemen voor hogesnelheidsspoorlijnen op 
de corridor Parijs-Brussel-Keulen-Amsterdam-Londen 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk gaat in op relevante technische aspecten van spoorwegbeveiliging. Dit is van 
belang om de antwoorden op de in hoofdstuk 5 te beantwoorden kamervragen in het juiste 
perspectief te kunnen zien.  
 
In de loop der tijd zijn verschillende typen spoorwegbeveiligingssystemen ontwikkeld. De 
volgende ontwikkelingsstappen kunnen onderscheiden worden: 

- klassieke blokbeveiliging: spoorbezetmelding; 
- Automatische Treinbeïnvloeding (ATB): toevoeging dwangremstelsel; 
- Automatic Train Control (ATC): cabinesignalering i.p.v. vaste seinen, snelheidsver-

schil tot voorganger bepaalt afstand;  
- Automatic Train Operation (ATO): toevoeging automatisch aanzetten en afrem-

men, volledig onbemand rijden is technisch mogelijk. 
 
Bij de eerste en tweede ontwikkelingsstap is nog sprake van conventionele blokbeveiliging, 
bij de derde en vierde ontwikkelingsstap gaat het om dynamische blokbeveiliging (Hansen, 
2001). Bij hogesnelheidsspoorwegen wordt cabinesignalering toegepast om de eenvoudige 
reden dat vanwege de hoge rijsnelheid een lichtsein langs de baan niet meer goed waarge-
nomen kan worden. Dynamische blokbeveiliging (zgn. moving block) is niet perse noodza-
kelijk. 
 
Hieronder wordt ingegaan op de (te realiseren) beveiligingssystemen langs het zogenoemde 
“Priority Project No. 2” van de Trans-Europese Transportnetwerken (TEN-T): “Hoge 
snelheidstrein Parijs-Brussel-Keulen-Amsterdam-Londen (PBKAL)” in het algemeen (zie 
figuur 3) en de HSL-Zuid/HSL 4 die hiervan onderdeel uitmaakt in het bijzonder.  
Hierbij zal in grote lijnen beschreven worden welke functionele eisen aan de systemen ge-
steld worden. Daarbij wordt aandacht besteed aan de relatie tussen de bestaande Neder-
landse Automatische Treinbeïnvloeding (ATB) en het beoogde nieuwe ERTMS-systeem en 
aan de technische ontwikkeling binnen ERTMS. Daarnaast wordt binnen HSL-Zuid/HSL 
4 ingegaan op de overeenkomsten en de verschillen tussen de manier waarop Nederland en 
België hun HSL-projecten hebben aangepakt. 
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     Figuur 3  Hogesnelheidsspoorlijn Parijs-Brussel-Keulen-Amsterdam-Londen 
    (bron: EU, 2005) 
 
 
Opzet van dit hoofdstuk 
In paragraaf 3.2 wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van ERTMS. Deze ontwikke-
ling is beter te begrijpen tegen de achtergrond van een globaal overzicht van de spoorbevei-
ligingssystemen in Nederland (paragraaf 3.3), België (paragraaf 3.4), Frankrijk (paragraaf 
3.5), Duitsland (paragraaf 3.6) en Groot-Brittanië (paragraaf 3.7). 

3.2 De ontwikkeling van een Europese beveiligingssysteem ERTMS 

3.2.1 Inleiding 

ERTMS is de verzamelnaam voor de het treinbeïnvloedingssysteem ETCS (European 
Train Control System), het communicatiesysteem voor spoorwegen GSM-R en het geheel 
van regelgeving en procedures voor de spoorwegen. Deze elementen samen vormen een 
uiteindelijk uniform spoorbeveiligingssysteem voor Europa in de toekomst. 
In de afgelopen jaren zijn er in veel Europese landen en ook in enkele landen buiten Euro-
pa, projecten gestart die als doel hebben ERTMS in te voeren op een of meer spoortrajec-
ten. Dit kunnen trajecten zijn waar alleen hoge snelheidstreinen kunnen (of mogen) rijden, 
maar ook trajecten voor gemengd personen- en goederenvervoer of uitsluitend voor goede-
renvervoer. Deze trajecten kunnen zowel voor binnenlands als grensoverschrijdend perso-
nen- en/of goederenvervoer gebruikt worden. 
 
Nederland zal in de nabije toekomst meerdere van deze trajecten kennen waarop ERTMS 
wordt toegepast: de HSL-Zuid, de Betuweroute en de lijn Amsterdam-Utrecht. De Neder-
landse ERTMS-projecten komen deels voort uit het BB21-project van ProRail. “Het Beter 
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Benutten voor de 21e eeuw”-programma stelt zich ten doel om meer treinen tegelijkertijd 
veilig over de bestaande sporen te laten rijden, teneinde meer reizigers en meer goederen te 
kunnen vervoeren, zonder (veel) te  moeten investeren in nieuw spoor. Naast ERTMS 
worden ook het nieuwe energievoorzieningsysteem 25kV, 50Hz wisselspanning en beheer-
singssysteem VPT+ ontwikkeld. BB21 realiseert in Nederland de toepassing van deze sys-
teem op de megaprojecten Betuweroute en Amsterdam-Utrecht, doch niet op de HSL-
Zuid. 
Hieronder wordt in nader ingegaan op de techniek achter ERTMS. 

3.2.2 Meerdere redenen om ERTMS in te voeren 

De motieven om ERTMS in te voeren kunnen per land of project verschillen. SBB (2007a) 
onderscheidt hierbij een verschillende focus per land: 
 

- ontwikkeling hoge snelheidsnet (Spanje, Italië, Nederland) 
- interoperabiliteit (België, Luxemburg) 
- vernieuwing (Oostenrijk, Hongarije, Roemenië, Bulgarije) 
- corridor (Duitsland, Frankrijk) 

 
Factoren die bepalen hoe en wanneer ERTMS ingevoerd wordt zijn met name: 

- de huidige stand van de beveiligingstechniek; 
- de verkeersintensiteit; 
- de mate van rationalisering van het railnetwerk; 
- het aandeel grensoverschrijdend verkeer; 
- de financiële situatie in het betreffende land. 

 
Voor dit onderzoek zal met name gekeken worden naar de ontwikkeling van het hoge 
snelheidsnet en de interoperabiliteit. 
 
Standaardisatie en interoperabiliteit 
In het verleden zijn in de verschillende landen in principe verschillende systemen voor 
treinbeïnvloeding ontstaan. Slechts enkele van de systemen worden in meer dan één land 
gebruikt, en dan nog zijn er verschillen in de ontwikkeling die de technische interoperabili-
teit in de weg staan. 
Om tot een internationale standaardisatie van de ATC-systemen te komen wordt 
ERTMS/ETCS, op basis van Europese specificaties, ontwikkeld. 
ERTMS moet dé Europese standaard worden op het gebied van treinbeveiliging en trein-
communicatie. ERTMS is de naam voor een geheel aan specificaties die betrekking hebben 
op het management, veiligheid en communicatie op het gebied van spoorwegverkeer. Een 
subset hiervan is ETCS (European Train Control System). Dit gedeelte van het programma 
heeft betrekking op de signalering, zowel naast de baan als in de cabine (Viaene, 2005). De 
rode draad in de gehele ontwikkeling zijn de Europese Richtlijnen Interoperabiliteit 
96/48/EC en 2001/16/EC die ten grondslag hebben gelegen aan de standaardisatie van de 
beveiliging (Commission of the European Communities, 2006). 
 
In de nabije toekomst waarin de grenzen zowel letterlijk als figuurlijk zullen verdwijnen, 
met als kapstok “interoperabiliteit”, zal er veel veranderen. Wat doen we met alle regels en 
voorschriften? Hoe gaan we specificeren, ontwerpen, testen en valideren? De marktwerking 
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met vraag en aanbod zal een sterke invloed hebben op de antwoorden. De informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) biedt de mogelijkheid om compleet nieuwe architecturen 
voor het gehele bedienings- en beveiligingssysteem te realiseren. Tegelijk probeert men bij 
de spoorwegen de historische investeringen in de bestaande systemen (die een bewezen be-
trouwbaarheid hebben) te behouden. Het koppelen van bestaande en nieuwe technologie 
maakt de spoorwegbeveiligingssystemen complex en duur (Esveld, 2005).  
 
Standaardisatie is een noodzakelijke voorwaarde voor grensoverschrijdend (hogesnelheids-) 
verkeer. In Europa bestaan nu meer dan 20 verschillende signalerings- en snelheidsbegren-
zingssystemen (Europees Parlement, 2005). Omdat elk land een of meer eigen beveiligings-
systemen heeft (zie figuur 4) moet een trein die in verschillende landen rijdt ook voorzien 
zijn van al deze systemen. Op dit moment heeft de Thalys bijvoorbeeld 7 verschillende 
treinbeveiligingssystemen aan boord: TVM (Frankrijk), TBL (België), LZB (Duitsland), 
ATB (Nederland), PZB/Indusi (Duitsland), Krokodil/Crocodile (België) en KVB (Frank-
rijk) (Viaene, 2005). De eerstgenoemde drie systemen zijn o.m. speciaal ontwikkeld voor 
gebruik op hoge snelheidslijnen, de andere vier zijn de bestaande nationale beveiligingssys-
temen voor conventioneel spoor.  
 

Figuur 4  Spoorwegbeveiligingssystemen in Europa 
(bron: ERTMS, 2007a) 
 
Het is duidelijk dat de grote verscheidenheid aan systemen, die bovendien onderling erg 
van elkaar verschillen, de veiligheid en efficiëntie niet ten goede komt. Bovendien zijn er 
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ook nog hoge kosten verbonden aan het werken met meerdere beveiligingssystemen (Viae-
ne, 2005). Denk hierbij aan extra kosten aanschaf (door de vele submarkten is het moeilij-
ker om schaalvoordelen te behalen), voor installatie en onderhoud. 
 
Invoeringstermijn en de kosten van ERTMS 
Bij de kosten van ERTMS dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de kosten voor 
de infrastructuurbeheerder en de vervoerder. In de literatuur zijn weinig referenties te vin-
den over de kosten van de infrastructuur. Het Europees Parlement (2005) noemt een zgn. 
kritische massa van 20.000 km en 10.000 ETCS uitrustingen om een sneeuwbaleffect voor 
de invoering van ERTMS in Europa te genereren. Uitgaande van 100.000 Euro per spoor-
kilometer en 300.000 Euro per ETCS uitrusting komt dit overeen met 5 miljard Euro over 
een periode van 10 jaar (2007-2016). Voorgesteld wordt om voor locomotieven een cofi-
nanciering van 20% voor binnenlandse lijnen en 50% voor grensoverschrijdende lijnen in 
te stellen. 
Een andere bron zijn de Europese Spooroperators verenigd in CER. CER (2006) noemt 1 
miljard euro als investering in infrastructuur (6 Europese corridors in de periode 2007-
2013), waaronder de verbinding Rotterdam-Genua. Om daar op te kunnen rijden wordt 
gedacht over de aanschaf van 400 nieuwe locomotieven (en prototypes) met een prijs van 
450-620 miljoen euro.  
In de praktijk zal de invoering van ERTMS meerdere decennia in beslag nemen, omdat in-
vesteringen in hardware bij de spoorwegen een zeer lange afschrijvingstermijn kennen. 
 

3.2.3 ETCS Beveiligingsniveaus 

Bij ETCS is het gebruikelijk om meerdere niveaus te onderscheiden. Vaak worden hierbij 3 
niveaus genoemd (Level 1-3), maar feitelijk gaat het om vijf verschillende levels (tabel 4). 
Hoe hoger het Level, hoe minder apparatuur (seinen, detectielussen etc.) in en langs het 
spoor aanwezig is en hoe meer beveiligingsapparatuur in de trein aanwezig moet zijn, 
m.a.w. er treedt een verschuiving van baangebonden naar treingebonden beveiliging op. 
 

Tabel 4  ETCS Levels en hun betekenis 
(naar: Wikipedia, 2007c) 
      
 Seinen Treindetectie 
Level 0 baangebonden baangebonden 
Level 1 baangebonden baangebonden 
Level 2 treingebonden baangebonden 
Level 3 treingebonden treingebonden 
Level STM baangebonden baangebonden 

 
 
Deze levels worden hieronder achtereenvolgens beschreven. Als bron is hierbij m.n. 
Viane (2005) gebruikt in combinatie met SBB (2007b) en ERTMS (2007a). 
 
 
 
 



Technische Universiteit Delft 
 

38 

ERTMS/ETCS Level 0 
Een ETCS-trein rijdt op een niet met ERTMS uitgerust baanvak op Level 0. Het ETCS-
systeem bewaakt hierbij de maximale treinsnelheid en de machinist bedient de trein op ba-
sis van informatie van conventionele seinen. Bij de overgang van conventionele baanvak-
ken naar ETCS-baanvakken wordt de snelheid verlaagd tot onder de 40 km/uur en kan de 
machinist van het ene op het andere systeem overschakelen. 
 
 

 

Figuur 5  ETCS Level 0 
(bron: SBB, 2007b) 
 
 
ERTMS/ETCS Level 1 
Level 1 is in principe een puntsgewijze treinbeveiliging. Bakens (Eurobalises) tussen de rails 
geven het seinbeeld weer. Een ontvanger in de trein ontvangt dit signaal en geeft dat door 
aan de machinist. Door gebruik te maken van EuroLoop (een coax-kabel in het spoor) of 
EuroRadio (een radioverbinding), kan de trein ook continu het seinbeeld ontvangen. Dit 
wordt Level 1 met ’infill’ genoemd. 
Bij ETCS Level 1 blijft sprake van de traditionele blokbeveiliging en de detectie wordt nog 
steeds uitgevoerd met spoorstroomlopen of assentellers. De seinen langs het spoor blijven 
in principe gehandhaafd, al kunnen ze eventueel achterwege gelaten worden. 
ATB-NG in Nederland (zie paragraaf 3.3) en TBL2 (zie paragraaf 3.4) in België zijn tech-
nisch vergelijkbaar met ETCS Level 1. 
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Figuur 6  ETCS Level 1 
(bron: SBB, 2007b) 
 

ERTMS/ETCS Level 2 
In ERTMS/ETCS Level 2 worden de toegestane treinbewegingen gegenereerd in een zo-
genoemd Radio Block Centre (RBC) en doorgezonden door middel van Euroradio (GSM-
R). De Eurobakens worden alleen nog gebruikt om de locatie van de trein exact te kunnen 
bepalen. De lichtseinen langs de baan komen te vervallen en worden geheel vervangen 
door cabinesignalering. 
De treindetectie en de controle van de treinintegriteit worden verricht op de klassieke wijze 
(door middel van spoorstroomlopen of assentellers) (Viaene, 2005) 
 
 

 

Figuur 7  ETCS Level 2 
(bron: SBB, 2007b) 
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ERTMS/ETCS Level 3 
Level 3 lijkt op Level 2, echter treindetectie en controle van de treinintegriteit wordt ver-
richt door het RBC in samenwerking met de trein die deze informatie doorzendt (Viaene, 
2005). Aanvullend op Level 2 wordt via de GSM-R verbinding ook de veilige achterkant 
(safe rear end) van de trein naar de wal doorgestuurd. Hierdoor weet de wal/infrastructuur 
tot waar precies de daaropvolgende trein toestemming mag krijgen tot rijden (movement 
authority).  
Hierdoor ontstaan er bewegende blokken, waarvan de lengte afhankelijk is van de karakte-
ristieken van de opvolgende treinen. 
Hier komt tegelijk een mogelijk nadeel om de hoek kijken, want het systeem moet op een 
of andere manier bepalen wat de veilige achterkant van de trein is, ook bij lange goederen-
treinen, waarvoor nog geen elektrische voorzieningen getroffen zijn 2. De lengte van de 
trein is echter wel bekend, evenals de remkarakteristieken die als parameters in het systeem 
kunnen worden ingevoerd.  
 

 

Figuur 8  ETCS Level 3 
(bron: SBB, 2007b) 
 
 
Op dit moment werkt de industrie aan de introductie van Level 1 en 2. Level 2 zal met na-
me op nieuwe lijnen ingevoerd worden en Level 1 op bestaande lijnen (CER, 2006). Level 3 
wordt vooral als een toekomstversie gezien. Aan de technische specificatie wordt wel ge-
werkt, maar de feitelijke invoering wordt voor de periode na  2011 voorzien. Dit komt 
overeen met 5 jaar, ook wel bekend als de stabilisatieperiode (CER, 2006). ERRAC (2002) 
gaat in haar migratiescenario’s uit van 2020. 

ERTMS/ETCS Level STM 
Level STM (Specific Transmission Module) wordt gebruikt indien een ETCS-trein rijdt op 
lijnen waar een nationaal spoorwegbeveiligingssysteem geïnstalleerd is, dat niet vervangen 
zal worden. De STM-apparatuur in de trein vertaalt de informatie van het nationale sys-
teem in een voor het ETCS-boordsubsysteem interpreteerbare boodschap. Het bereikte 

                                                
2 Omdat er geen conventionele spoorbezetmelding meer is, zou het losraken van een treindeel (losse wagon) 
niet opgemerkt worden, met alle risico’s van dien voor de volgende trein. 
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beveiligingsniveau is gelijk aan dat van het onderliggende nationale spoorwegbeveiligings-
systeem. De treindetectie en de controle van de treinintegriteit worden verricht op de klas-
sieke wijze door middel van spoorstroomkringen of assentellers (Viaene, 2005). 
Bij de test van de infrastructuur teneinde het benodigde Certificate of Availability (CoA) 
voor de HSL-Zuid te verkrijgen heeft de in het infrastructuurconsortium participerende le-
verancier Siemens de STM-ATB modules softwarematig gesimuleerd. 
Inmiddels is een dergelijke STM-ATB module door Alstom ontwikkeld en daarmee nu be-
schikbaar voor commerciële doeleinden.   
 
 

 
 
Figuur 9  ETCS Level STM 
(bron: SBB, 2007b) 
 

3.2.4 Relaties tussen levels; fall-back en ontwikkelingsmogelijkheden  

De ERTMS levels zijn zowel in neerwaartse als in opwaartse zin aan elkaar gerelateerd. De 
relatie in neerwaartse zin is van belang wanneer een hoger niveau niet functioneert vanwege 
een technisch defect of vanwege technische incompatibiliteit (waarover later meer). In een 
ERTMS systeem op Level 2 zit de functionaliteit van Level 1 in principe ingebouwd, ten-
minste wanneer de opdrachtgever dit gespecificeerd heeft. Daardoor kan van Level 2 naar 
Level 1 worden teruggeschakeld. Dit heet de fall-back optie. Dit heeft geen consequenties 
voor het niveau van veiligheid. In dat geval stuurt het VPT van de verkeersleiding informa-
tieopdrachten direct via de beveiliging over de rijwegen naar de balises. 
Er is ook sprake van fall-back indien van ERTMS naar conventionele beveiliging wordt te-
ruggeschakeld. Als de opdrachtgever om hem moverende redenen geen fall-back optie ge-
contracteerd heeft, zoals bijvoorbeeld in Italië voor een opgewaarde hogesnelheidslijn het 
geval is, dan bestaat het risico dat het treinverkeer over het betreffende baanvak stil komt te 
liggen bij technische storingen. 
De opwaartse relatie tussen ERTMS levels is van belang voor toekomstige opwaardering 
van het systeem. Omdat een lager Level al bepaalde elementen heeft die ook voor het 
eerstvolgende Level van belang zijn, kan opwaardering op een systematische en mogelijk 
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ook goedkopere manier plaatsvinden. Dit past goed in een kader van incrementele sys-
teemontwikkeling. 

3.2.5 Interoperabiliteit 

ERTMS wordt slechts ten dele om beveiligingstechnische redenen ontwikkeld. Veel be-
langrijker is de functie van ERTMS in het licht van de harmonisatie en standaardisatie van 
de spoorwegen in Europa. Ieder land heeft zijn eigen technische systemen, standaarden, 
procedures, protocollen en spoorwegcultuur. Dit belemmert de interoperabiliteit van de 
spoorwegen in Europa. Het benadeelt daarmee reizigers en verladers, omdat reistijden lan-
ger zijn dan nodig en vervoer meer tijd en geld kost dan nodig zou zijn met een volledig in-
teroperabel systeem. Dit verklaart waarom de EU ERTMS propageert. Hogesnelheidstrei-
nen (en EU Corridor goederentreinen) stoppen immers niet aan de grens. 
 
ERTMS is het resultaat van onderhandelingen tussen experts werkzaam bij industrie en 
overheid. Het is geen product dat al ‘op de plank’ ligt, maar een product dat nog volop in 
ontwikkeling is (Tweede Kamer, 2005a). Stapsgewijs (zie figuur 10) worden standaarden 
ontwikkeld die vervolgens door de industrie in opdracht van infrabeheerders en exploitan-
ten (overheden, spoorwegen) worden vertaald in producten. Zoals bij elk product geldt 
hierbij een ontwikkeltraject met een zekere doorlooptijd, die in de praktijk niet of nauwe-
lijks in te korten is zonder dat dit consequenties heeft voor de kwaliteit en de kosten (re-
engineering noodzaak).3 
 
 

 

Figuur 10  Ontwikkeling ERTMS standaards in de tijd 
(bron: ERTMS, 2007b) 
 

                                                
3 Dit argument wordt in de industrie algemeen geaccepteerd. Het is ook in interviews naar voren gekomen. 
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De eerst bekende standaard 4 van ERTMS was versie 2.0.0 (zie tabel 5). Dit was een papie-
ren ontwikkelstap, die niet in de praktijk geïmplementeerd is. Deze versie bevatte teveel 
fouten en onopgeloste zaken. Interessant is dat deze versie door de staat feitelijk gecontrac-
teerd is met het Infraspeed consortium. Deze keuze kwam voort uit het gegeven dat dit op 
het moment van contractondertekening de beschikbare/bekende versie was. Zodra deze 
technische problemen bekend werden heeft Infraspeed aangeboden om versie 2.2.2 te im-
plementeren in de HSL-Zuid. Dit was zonder extra kosten mogelijk, omdat de feitelijke 
werkzaamheden nog moesten beginnen. Tijdens de aanleg van de HSL was het streven van 
de staat om versie 2.2.2 in te bouwen en voor de spoorbaan het bijbehorende veiligheidsat-
test te verkrijgen. 
Gaande de werkzaamheden ontstond het inzicht dat versie 2.2.2 weliswaar op een traject 
geïnstalleerd kan worden en dan ook operationeel is, maar niet interoperabel is, wat in de 
praktijk wil zeggen dat treinen niet zonder problemen op producten van andere fabrikanten 
over kunnen gaan. Dit gebrek aan aansluiting tussen ERTMS-systemen in verschillende 
(buur-)landen laat zich verklaren uit het feit dat functionele eisen aan een systeem niet 
noodzakelijk garanderen dat de techniek op alle niveaus goed communiceert. Elke fabrikant 
bleek de eisen op een deels afwijkende manier uit te (kunnen) leggen. 
Tevens bleek ook versie 2.2.2 niet foutenvrij te zijn. Om deze er uit te halen en de gewens-
te interoperabiliteit te realiseren werd op Europees niveau een nieuwe ERTMS standaard 
ontwikkeld; versie 2.3.0. Voor de verdere toekomst (vanaf 2011) wordt versie 3.0.0 voor-
zien. Deze zal ook aanvullende functionaliteit bevatten en oplossingen voor een aantal 
kleine technische fouten bevatten. Tot die tijd wordt versie 2.3.0 in diverse landen in Euro-
pa, waaronder Nederland en België, geïnstalleerd. 
De overgang van versie 2.2.2 naar versie 2.3.0 geschiedt in tussenstappen. Bekend zijn 
2.2.2+ en 2.3.0-. Deze tussenstappen bieden meer technische functionaliteit, maar ze hoe-
ven niet interoperabel te zijn. Een flink aantal van de verschillen tussen deze versies is ove-
rigens niet technisch, maar administratief. De overgang van de ene versie naar een hogere 
versie wordt migratie genoemd. Migratie tussen versies staat los van de overgang van Level 
1 naar Level 2. 
In dit geval is een Corridorgroep opgericht die een wensenlijst voor veranderingen van de 
ERTMS-specificatie opgesteld heeft. Deze zogenaamde Change Requirements (CRs) heb-
ben geleid tot de door de inframanagers van de corridorlanden geaccordeerde 2.3.0 C (Cor-
ridor) standaard. De 2.3.0 standaard is parallel ontwikkeld binnen de kaders van resp. 
UNISIG (de leveranciers) en de User Group (de gebruikers). Inmiddels zijn beide stan-
daarden met elkaar in overeenstemming gebracht. Het opwaarderen van de in de baan ge-
installeerde versie zal in de praktijk meestal echter fysiek werk met zich meebrengen (zoals 
herprogrammeren van de balises, RBC’s etc.), dat consequenties kan hebben voor de ge-
bruiker. Met andere woorden, vervoerders kunnen de spoorlijn mogelijk tijdelijk niet ge-
bruiken om veiligheidsredenen. 
 
 
 

                                                
4 De rest van paragraaf 3.2.5 is gebaseerd op Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2005) en op vertrouwelij-
ke documentatie van en interviews met stafleden van de HSL-Zuid organisatie. Deze informatie is geverifi-
eerd aan de hand van interviews met Infraspeed, HSA, NMBS en Siemens. 
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Tabel 5  ERTMS-versies en hun beschikbaarheid 
 

Versie Functie Beschikbaarheid 

2.0.0 Baan-trein interface Nee, slechts op papier 
2.2.2 Baan-trein interface Ja, functioneert, maar niet grensoverschrijdend 
2.3.0 Baan-baan interface *) In eindfase 
3.0.0 Aanvullende functies Na 2011 
*) tussen verschillende landen; alleen op de PBKA- en POS-corridors (Corridorversie) 

 
 
Net als in de bestaande situatie werken Nederland en België ook in de toekomst samen bij 
het verkeersmanagement van grensoverschrijdende treinen. Technisch gezien werkt dit als 
volgt: via VPT wordt wederzijds rijweginstelling aangemeld. Op Level 1 zijn de Nederland-
se en Belgische systemen interoperabel via communicatie door de balises. Het probleem zit 
hem bij de communicatie op RBC-niveau. Nu kan RBC Nederland niet met RBC België 
communiceren. Omschakelen van Level 1 naar Level 2 kan niet automatisch, dit vereist 
omschakelen van de gehele baan via een procedure tussen Infraspeed en Prorail. Level 1 
werkt als fall-back voor Level 2. Bij uitval van een RBC loopt de informatie over bakens. 
De maximum snelheid op Level 1 is 160 km/u. Hogere snelheden zijn technisch mogelijk. 
Dit is in Spanje gebleken, waar 250 km/u is gereden. Het vereist wel de installatie van extra 
balises (d.w.z. dat de balise-afstand verkleind wordt) in de baan dan nu in Nederland het 
geval is. Dit werd door het ministerie van Verkeer en Waterstaat als te duur en te complex 
gezien. De Inspectie Verkeer & Waterstaat (IVW) eist in Nederland bovendien een Safety 
Case van Infraspeed als bewijs dat veilig met deze snelheid gereden kan worden. Dit vereist 
dan weer nieuwe tests. 
 
De Gateway 
Hierbij is van belang te melden dat Nederland en België een specifiek probleem hebben, 
namelijk de gescheiden ontwikkeling van hun beider ERTMS systemen. In Nederland 
wordt ERTMS Level 2 door Alcatel geleverd en in België door Alstom zoals bleek in para-
graaf 2.4.1. De twee naburige ERTMS systemen bleken niet compatibel te zijn. Het was 
noodzakelijk om hiervoor een oplossing te ontwikkelen. Het ontwikkelen van een stan-
daard RBC-RBC koppeling zou te lang duren. Daarom is in dit specifieke geval gekozen 
voor een maatwerkoplossing: de ontwikkeling van een zogenaamde Gateway. Deze ver-
zorgt de communicatie tussen de beide RBC-systemen.  

3.2.6 Technische ontwikkeling en industriepolitieke belangen 

De ontwikkeling van ERTMS kan niet los gezien worden van een jarenlange concurrentie-
strijd tussen de twee grote hoge snelheidssystemen in Europa, het Duitse systeem en het 
Franse systeem. Beide hebben een niet-compatibel systeem ontwikkeld, dat in eerste instan-
tie voor de binnenlandse markt bedoeld was. In de loop der tijd zijn ook andere landen in 
Europa hogesnelheidslijnen gaan ontwikkelen. Daarvoor werden vaak treinen bij hetzij 
Franse of Duitse leveranciers besteld of zoals in Spanje gebeurd is, werd een combinatie 
van beide systemen gekozen. Italië is hier een uitzondering, omdat hier vooral sprake is van 
een nationale ontwikkeling met in eigen land ontwikkelde treinen. Italië spreekt overigens 
wel met Frankrijk over een doorgaande internationale hogesnelheidsverbinding. 
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Treinen en zeker hoge snelheidstreinen zijn in de afgelopen decennia een exportproduct 
geworden met een wereldmarkt. In Europa is de spoorwegindustrie van groot belang voor 
de werkgelegenheid en de technologie wordt ook buiten Europa verkocht, zoals recent aan 
China en India. 
In deze setting is het logisch dat industriële conglomeraten moeite hebben om samen te 
werken teneinde technische standaarden te realiseren. Integendeel, in elk land met een ei-
gen spoorwegindustrie probeert men toch de eigen belangen te verdedigen. 
 
Nederland is ooit begonnen met een beveiligingssysteem gestoeld op een systeem dat in li-
centie van Amerika is overgenomen. Dit werd verder ontwikkeld als Automatische treinbe-
invloeding (ATB). Een ongeval bij Harmelen in 1962 heeft de invoering van ATB versneld. 
Dit systeem heet tegenwoordig ATB-EG. Voor de ontwikkeling van zijn opvolger ATB-
NG heeft Prorail/NS vervolgens samengewerkt met Siemens in Duitsland. Duitse bedrij-
ven leveren de treinstellen voor de regionale lijnen (zoals de Lint) en Siemens levert de 
Duitse ICE treinen met het beveiligingssysteem Linieförmige Zugbeeinflussung (LZB). 
LZB functioneert technisch prima, maar het wordt toch als verouderd beschouwd, hoewel 
het technisch gelijkwaardig heet te zijn aan ERTMS Level 1. Het is niet compatibel met het 
Franse systeem Transmission Voie-Machine (TVM), omdat het uitgaat van een totaal ande-
re beveiligingsfilosofie (beveiliging op afstand) dan in Frankrijk gebruikelijk is (en waarbij 
de machinist zelf meer vrijheid heeft). De ontwikkeling van ERTMS lijkt in dit licht een 
(politiek) compromis. Voor de migratie naar Level 1 hoeft Duitsland weinig aan te passen 
en Frankrijk rijdt met twee systemen aan boord. De overstap naar Level 2 betekent een 
breuk met de bestaande manier van beveiligen in Duitsland (en Nederland), waar dit in 
Frankrijk (en België) niet het geval is.  

3.2.7 Tot slot 

ERTMS is een nieuw spoorwegbeveiligingssysteem dat samen met andere technische ont-
wikkelingsstappen, zoals die op het terrein van de stroomvoorziening, de harmonisatie van 
procedures en technische toelatingen, op termijn zal leiden tot één Europees spoorweg-
netwerk zonder technische belemmeringen voor vervoerders. In technisch opzicht is 
ERTMS thans in de laatste fase van ontwikkeling.  
In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de spoorwegbeveiliging in de landen die tot 
de PKBAL-corridor behoren, met daarbij de meeste nadruk op Nederland en België. Deze 
beschrijving laat zien dat de situatie in Nederland niet uniek is en dat er lessen uit de erva-
ringen in het buitenland zijn te trekken. 

3.3 Spoorwegbeveiliging in Nederland 

Automatische treinbeïnvloeding, afgekort ATB, is de Nederlandse aanduiding voor een sys-
teem dat ingrijpt als de bestuurder van een railvoertuig een opdracht tot beperking van de 
snelheid, gegeven door een sein, negeert.  
Qua spoorbeveiliging kan op dit moment in Nederland (zie figuur 11) een onderscheid ge-
maakt worden tussen 3 soorten spoorwegbeveiliging (Wikipedia, 2007b):  

- ATB (ATB-EG). Dit is bijna overal in Nederland geïnstalleerd. ATB-EG (EG staat 
voor Eerste Generatie) beveiligt sporen bij dienstregelingsnelheden tussen 40 en 
140 km/uur; 
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- ATB Nieuwe Generatie (ATB-NG). Dit wordt gebruikt op de meeste niet-
geëlektrificeerde nevenlijnen, die in recente jaren zijn gerenoveerd. NG staat voor 
Nieuwe Generatie, wat inhoudt dat de beveiliging ook bij snelheden onder 40 km 
per uur een trein effectief tot stoppen kan dwingen. ATB-NG is technisch sterk 
verschillend van ATB-EG;  

- ERTMS. In Nederland worden de Betuweroute voor goederenverkeer, de HSL-
Zuid voor personenverkeer en de lijn Amsterdam-Utrecht voor gemengd treinver-
keer ermee uitgerust. ATB-NG is vergelijkbaar met ERTMS Level 1. Zie verder pa-
ragraaf 3.2. 

 

 
██ European Train Control System Level 2 
██ ATB Nieuwe generatie 
██ ATB+ 
██ ATB Eerste Generatie 
██ PZB 
██ Krokodil/Crocodile (gepland op conventionele grenstrajecten België) 
██ Geen automatische treinbeïnvloeding aanwezig 

Figuur 11  Beveiligingssystemen op het Nederlandse spoorwegnet 
(bron: Wikipedia, 2007b) 
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In de laatste jaren zijn twee nieuwe varianten op ATB ontwikkeld, nl. ATB-plus (ATB+) en 
ATB-plus-plus (ATB++). Met ATB-plus wordt de maximum rijsnelheid van ATB-EG (140 
km/uur) overruled en kan de Thalys op de middensporen van het traject Den Haag Maria-
hoeve-Hoofddorp opschakelen naar maximaal 160 km/uur. ATB-plus-plus is een recente 
aanvulling op ATB, die bedoeld is om het door rood sein rijden bij snelheden van minder 
dan 40 km/uur (de zgn. stoptonend seinpassages) te voorkomen. 
 
In Nederland is ervoor gekozen om de HSL-Zuid grotendeels een nieuw tracé, geschikt 
voor 300 km/uur, te geven met ongelijkvloerse kruisingen met andere infrastructuur. Bij 
snelheden vanaf 160 km/uur mogen volgens de Nederlandse regelgeving geen gelijkvloerse 
kruisingen met het wegverkeer meer bestaan, hetgeen de veiligheid bevordert. 
 
Op het traject Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp, het stationsgebied  van Rotterdam Cen-
traal, het traject Rotterdam Centraal-Rotterdam Lombardijen en binnen het stationsgebied 
van Breda wordt over bestaand spoor gereden. 
Op baanvakken en emplacementen waar ook met bestaande treinen wordt gereden die niet 
voorzien zijn van ERTMS, blijft de conventionele beveiliging ATB bestaan. Vanuit 
ERTMS-perspectief worden deze punten in vaktaal omschreven als “ATB-eilanden”. 
Technisch gezien zouden hoge snelheidstreinen hier met speciale bevoegdheden (papieren 
permissies) kunnen rijden, maar in de praktijk is gekozen voor het inbouwen van speciale 
modules (STM-ATB’s) in hoge snelheidstreinen. Deze vertalen de ATB berichten in voor 
ERTMS begrijpelijke berichten. 
Er bestaan ATB-ERTMS overgangen bij Hoofddorp, Rotterdam-Noord bij het einde van 
de tunnel, Breda en bij Barendrecht/Rotterdam Lombardijen. 
 
In Nederland werden niet alleen trajecten aangelegd waarop ERTMS op vaste basis is inge-
bouwd en gebruikt (HSL-Zuid, Betuweroute en Amsterdam-Utrecht), maar er werden te-
vens tests uitgevoerd met treinen van diverse buitenlandse leveranciers op minder drukke 
trajecten zoals Heerlen-Maastricht door Alstom en tussen Meppel-Leeuwarden door Bom-
bardier. Dit soort pilots vindt ook in andere landen plaats. Zij zijn van belang voor de ont-
wikkeling van ERTMS in de verschillende deelnemende landen (ERTMS, 2007c).  

3.4 Spoorwegbeveiliging in België 

Op de conventionele lijnen wordt in België het systeem Memor of Krokodil/Crocodile ge-
bruikt. Deze zijn niet geschikt voor de hogesnelheidslijnen, daarvoor werd het systeem 
TBL2 ontwikkeld. 
 
In België zijn vier hogesnelheidslijnen gebouwd of bijna voltooid. Dit zijn (zie ook figuur 
12): 

- HSL 1: Brussel-Franse grens (in gebruik sinds 1997) 
- HSL 2: Leuven-Luik (in gebruik sinds 2003) 
- HSL 3: Luik-Duitse grens (Aken) (in aanbouw)  
- HSL 4: Antwerpen-Nederlandse grens (in aanbouw)  
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Figuur 12  De verschillende takken van het Belgische HSL-net 
(bron: TUC RAIL N.V., 2007) 
 
In 1997 werd de HSL 1 (ook wel genoemd de Westtak) als eerste hogesnelheidslijn in Bel-
gië in gebruik genomen als onderdeel van de HSL Parijs-Brussel en in het verlengde van de 
Franse LGV-Nord.  
LGV Nord en HSL 1 zijn beveiligd met het Franse TVM430-systeem, dat in Frankrijk op 
TGV-baanvakken in gebruik is. Met TVM430 kan hier (grotendeels) met snelheden tot 300 
km/uur worden gereden. Het bestaand, uitgebouwd spoor ten zuiden van Brussel tot het 
begin van de nieuwe hogesnelheidslijn is beveiligd met TBL2. 
De HSL 2 (de Oosttak) is de lijn tussen Brussel/Leuven en Ans (Luik). Deze loopt langs de 
E40 Brussel-Luik. Het traject tussen Brussel en Leuven is viersporig uitgebouwd, de beide 
middensporen worden gebruikt door Thalys-, ICE- en snelle binnenlandse IC-treinen. De-
ze treinen kunnen hier maximaal 200 km/uur halen (TUC Rail N.V., 2007). Op het nieuw 
aangelegde spoor tussen Leuven en Ans (Luik) wordt 300 km/uur gereden. Op deze lijn is 
het TBL2-systeem toegepast (Viaene, 2005). Het vervolg van deze lijn in oostelijke richting 
naar Aken in Duitsland is de HSL 3.  Deze lijn is momenteel - net als de HSL 4 naar Ne-
derland - in aanleg door TUC RAIL. De spoorwegbeveiliging wordt op HSL 3 en 4 door 
de Belgische Spoorwegen, de NMBS, aangelegd en op beide lijnen is ERTMS Level 2 voor-
zien. 
Ten noorden van Brussel begint de lijn naar Nederland (de Noordtak). Op het tracé Brus-
sel-Antwerpen wordt op bestaand, aangepast spoor gereden met snelheden tot 160 
km/uur. De HSL 4 Antwerpen-Rotterdam is aangelegd op een nieuw tracé aansluitend op 
de Nederlandse HSL-Zuid. Hier kan maximaal 300 km/uur worden gereden. 
 
Voor Antwerpen-Brussel is dus geen hoge snelheid voorzien. Als argument geldt dat beide 
steden dicht bij elkaar liggen, waardoor een nieuw tracé geen tijdsvoordeel op zou leveren. 
(TUC RAIL N.V., 2007)  Deze redenering gaat echter niet helemaal op. De E19 tussen 
Brussel en Kontich/Antwerpen heeft een zeer brede middenberm. Bij het ontwerp van de 
E19 had men oorspronkelijk de bedoeling om in het midden van de autosnelweg rijbanen 
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voor doorgaand verkeer aan te leggen. Later werd geopperd om in deze middenberm de 
spoorverbinding Antwerpen-Brussel voor de hogesnelheidstrein aan te leggen (Vlaamse 
Overheid, 2003). 
Reistijdwinst wordt wel behaald door de tunnel onder station Antwerpen-Centraal die het 
bestaande ‘kopmaken’ vervangt en het aanpassen van kruisingen te Brussel. 
De afstand Brussel-Antwerpen verschilt niet wezenlijk van de afstand Schiphol-Rotterdam, 
waar juist uit oogmerk van omgevingshinder - en in afwijking van de oorspronkelijke idee-
en en Europese afspraken over de hogesnelheidslijn in Nederland (TCI, 2004) - toch voor 
een nieuw tracé werd gekozen.  
 
Wat opvalt aan het hogesnelheidsspoorwegnet in België is, dat de beveiliging op nogal ver-
schillende wijze plaatsvindt c.q. plaats gaat vinden: het Franse TVM430 op de HSL1, het 
eigen Belgische TBL2 op de HSL2 en ERTMS Level 2 op de HSL 3 en de HSL 4. 
Toch is dit geen teken van chaos, maar juist van weldoordachte planning. De NMBS heeft 
zich (vgl. Viaene, 2005) - in schijnbare tegenstelling tot Nederland - al sinds eind jaren tach-
tig voorbereid op de komst van de hogesnelheidstreinen, die een aanzienlijke weerslag heb-
ben op de seininrichting. Internationale spoorweginstanties hadden voorspeld dat seinen 
naast het spoor bij snelheden van meer dan 200 km/u niet meer afleesbaar zouden zijn. De 
ontoereikende waarneembaarheid van de seinen zou voor hoge snelheidstreinen een verla-
ging van de maximumsnelheid betekend hebben, met negatieve commerciële en economi-
sche gevolgen. Een andere mogelijkheid, namelijk het verlengen van de lengte van de 
spoorsecties, zou de capaciteit van de betrokken lijnen verminderd hebben. Er diende bij-
gevolg gezocht te worden naar een systeem dat voor de seininrichting en de controle op 
het verkeer zou kunnen instaan zonder de klassieke seinen naast het spoor. Het bleek niet 
mogelijk om de seininrichtingsystemen van de hogesnelheidslijnen van de buurlanden op 
een eenvoudige manier over te nemen. Met de SNCF werd weliswaar een akkoord gesloten 
voor het installeren van de TVM430 (waarbij de gegevens niet vanaf bakens worden uitge-
zonden, maar in de spoorstaven wordt geleid) op de hogesnelheidslijn tussen de Franse 
grens en Lembeek. Die keuze was met name ingegeven door de wens om slechts één regi-
stratiemethode voor seingegevens te hebben voor een ononderbroken hogesnelheidstraject, 
zoals bijvoorbeeld Brussel-Parijs. De hoge snelheid zou ook op andere lijnen van het Belgi-
sche net toegepast worden (Halle-Brussel, Brussel-Leuven-Luik, Antwerpen-Nederlandse 
grens, enz.). Bovendien zouden op sommige van die baanvakken ook binnenlandse treinen 
gaan rijden met snelheden tot 200 km/uur, een reden te meer om een systeem te ontwikke-
len dat op tal van Belgische treinen bruikbaar zou zijn. Nederland heeft daarentegen de 
HSL zoveel mogelijk losgekoppeld van het nationale spoorwegnet. 
Uit studies bleek dat, dankzij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van elektronica, de 
reeds bestaande Belgische TBL-uitrusting uitgebouwd kon worden tot een Belgische vari-
ant van cabinesignalering, die in het geheel niet zou moeten onderdoen voor die van de na-
burige spoorwegmaatschappijen. De nieuwe TBL (Transmissie Baken-Locomotief/ 
Transmission Balise-Locomotive) zou zo ontworpen worden dat ze op het baanjnvak 
Lembeek-Brussel seininformatie zou verstrekken die vergelijkbaar is met die van de 
TVM430 op de hogesnelheidslijn. Op die manier zou een eenvormige seinwaarnemingsme-
thode verkregen worden. 
Het TBL2-systeem werd ingevoerd vanaf 2000, eerst op de lijn Brussel-Halle en vervolgens 
op de HSL 2 (hogesnelheidslijn Leuven-Ans). Met het systeem kunnen, net zoals bij het 
TVM-systeem, de remcurves van de treinen worden gecontroleerd. TBL2 heeft ook een rol 
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gespeeld als mogelijke terugvaloptie op de HSL 4. TBL2 is ook een van de studiealternatie-
ven voor de Nederlandse HSL-Zuid geweest. Zie hiervoor paragraaf 4.5.2. 

3.5 Spoorwegbeveiliging in Frankrijk 

Op de conventionele lijnen wordt in Frankrijk het systeem KVB (Contrôle de Vitesse par 
Balises 5) gebruikt. Dit is een op de Franse situatie toegesneden variant op een van oor-
sprong Zweeds systeem. Het is niet geschikt voor de hogesnelheidslijnen, daarvoor werd 
het systeem TVM (Transmission Voie-Machine) ontwikkeld. Alle TGV's zijn daarom uitge-
rust met apparatuur voor beide systemen: KVB en TVM.  TVM maakt gebruik van cabine-
signalering. 
TVM is er in twee versies. TVM300 is geïnstalleerd op oudere hogesnelheidslijnen, de LGV 
Sud-Est en de LGV Atlantique. Op de overige lijnen, m.n. de LGV Nord, de Kanaaltunnel 
en de Belgische HSL 1 is TVM430 geïnstalleerd. TVM430 heeft veel voordelen t.o.v. 
TVM300: o.a. kortere opvolgingstijden (van 5 naar 3 minuten) en topsnelheden tot 320 
km/uur (CSEE Transport, 2000). Ook de nieuwe verbinding met Londen, de Channel 
Tunnel Rail Link (CTRL), die ontwikkeld is door ingenieurs van de Franse LGV’s, is voor-
zien van het Franse TVM430. De eveneens nieuwe LGV Est (Parijs-Straatsburg) is voor-
zien van TVM430 én ERTMS versie 2.3.0, mede in verband met de te realiseren verbinding 
met Duitsland: de zogenoemde POS-corridor (Paris-Ostfrankreich-Süddeutschland). 
ERTMS wordt in Frankrijk nu ook overwogen voor de LGV Sud-Est Parijs-Lyon. De 
spoorcapaciteit blijft (ver) achter bij de groei van het aantal reizigers. Daarom werd eerst de 
baanvaksnelheid verhoogd van 270 tot 300 km/uur, daarna werden dubbeldekkertreinen 
ingezet en nu denkt men over aanpassing van het beveiligingssysteem. Twee opties worden 
daarbij bezien (Baudry et.al, 2004): 

- “variante TVM 430”: TVM430 (en ERTMS) 
- “variante ERTMS”: ERTMS (bovenop TVM300). 

Het lijkt erop dat Frankrijk aankoerst op een groot TGV-netwerk met internationale uitlo-
pers dat voorzien lijkt te gaan worden van een dubbele standaard: TVM430 én ERTMS. 

3.6 Spoorwegbeveiliging in Duitsland 

Op de conventionele lijnen wordt in Duitsland het systeem Punktförmige Zugbeein-
flussung, afgekort als PZB gebruikt. PZB wordt ook wel Indusi (Induktive Zugsicherung) 
genoemd. Indusi is ontwikkeld in 1934 (Meyenberg, 2007). De machinist bedient de trein in 
dit systeem grotendeels met de hand. 
Een ICE-trein daarentegen is een trein, waarbij computers veel taken van de bestuurder 
over hebben genomen. In principe kan deze trein volledig automatisch bestuurd worden. 
Nieuw aangelegde hogesnelheidslijnen worden in Duitsland Neubaustrecken (NBS) ge-
noemd. Bestaande lijnen die zijn opgewaardeerd voor hogere snelheden worden 
Ausbaustrecken (ABS) genoemd. De ICE rijdt op topsnelheid op hogesnelheidslijnen en 
daarnaast met 140 tot 200 km/uur op conventionele lijnen. Ook rijden conventionele (ge-
trokken) treinen tot 200 km/uur over hogesnelheidslijnen (bijvoorbeeld de IC Amsterdam-
Berlijn op de NBS Hannover-Berlijn).  

                                                
5 De ‘K’ wordt gebruikt om aan te geven dat men hier ‘contrôle’ en niet ‘commande’ bedoelt. 



Technische Universiteit Delft 
 

51 

In Duitsland is de installatie van een continu treinbeïnvloedingssysteem (LZB of ETCS) 
wettelijk vereist op trajecten waar een maximale snelheid van meer dan 160 km/uur is toe-
gestaan. LZB (Linienförmige Zugbeeinflussung of Linienzugbeeinflussung) is ontstaan in 
1963.  De data-overdracht geschiedt bij LZB niet, zoals bij klassieke systemen als ATB, via 
een gemoduleerde spoorstroomloop, maar via twee coaxkabels in het spoor die elkaar om 
de honderd meter kruisen. 
LZB is een zeer veilig systeem, omdat de machinist zeer vroeg gewaarschuwd wordt voor 
veranderingen in de ‘soll’-snelheid. Bij 250 km/uur wordt bijvoorbeeld 9900 meter voor-
uitgekeken. Dit heet de doelafstand. Deze is dus veel langer dan een bestaand blok (van 
bijv. 1500 meter) en ook enkele malen langer dan de benodigde remweg. Het systeem geeft 
ook aan over hoeveel kilometer afgeremd moet gaan worden teneinde een veilige afstand 
tot de voorgaande trein te houden. Als de locomotief met automatische rij- en remsturing 
uitgerust is, dan hoeft de machinist niet handmatig af te remmen, maar kan dit volautoma-
tisch gebeuren (Grahnert, 2007).  LZB is een systeem van Siemens Transportation Systems. 
De bekendste versie is LZB80 dat voornamelijk gebruikt voor spoorwegen waarop sneller 
dan 160 km/h wordt gereden. LZB80 heeft standaard Indusi80 als terugvaloptie inge-
bouwd, zodat ook op conventionele lijnen gereden kan worden (Siemens, 2007). Het wordt 
toegepast in Duitsland, Oostenrijk en Spanje (op de AVE-lijn tussen Madrid en Sevilla). 
Andere LZB-versies worden vooral toegespitst in metroverkeer in steden. De 
Amsterdamse metro is er bijvoorbeeld mee uitgerust. 
De eerste toepassing van met ERTMS in Duitsland is de lijn Berlijn-Halle-Leipzig. Hier is 
ERTMS Level 2 geïnstalleerd en sinds eind 2005 vrijgegeven voor personenverkeer. 

3.7 Spoorwegbeveiliging in Groot-Brittanië 

Op de Britse conventionele lijnen wordt AWS (Automatic Warning System) gebruikt: dit 
systeem is ontwikkeld in 1948. Het kent een beperkte vorm van cabinesignalering. Dit sys-
teem is niet geschikt voor de hogesnelheidslijnen. Het is een adviserend systeem, dat op 
eenvoudige wijze overruled kan worden door de machinist, met name in geval van zgn. 
dubbel-geel situaties (gevaar op afstand van 2 blokken). Tevens kent het systeem geen sta-
tus van dwangremming als door rood wordt gereden. Hierdoor kon een aantal ernstige on-
gevallen ontstaan. 
Deze reeks van ongevallen heeft geleid tot veel politieke commotie en de roep om structu-
rele oplossingen. Vervolgens kwamen financiële middelen beschikbaar om een opvolger 
voor AWS te ontwikkelen. Dit is Train Protection & Warning System (TPWS) geworden. 
Het belangrijkste voordeel hiervan is dat het dwangmatig remmen bij rood sein veroor-
zaakt. Daarnaast zijn ook bepaalde andere tekortkomingen van AWS vermeden. TPWS is 
inmiddels geïnstalleerd op de West Coast Main Line en op de East Coast Main Line. TPWS 
was bedoeld als een interimoplossing, omdat het geen volledige bescherming biedt tegen 
alle soorten bedieningsfouten of storingen  (UK Office of Rail Regulation, 2007).  
De recente installatie op genoemde hoofdlijnen leidt er toe dat de introductie van ERTMS 
in Groot-Brittanië kritisch wordt bekeken (Collins, 2007). Men wijst daarbij op de hoge 
kosten, de (vermeende) beperking van capaciteit (i.t.t. andere landen) en het feit dat de 
spoorveiligheid niet groter zou worden indien ERTMS TPWS zou vervangen (Mast Sanity, 
2007).  
Op de Channel Tunnel Rail Link (CTRL) tussen de Kanaaltunnel en Londen, is, in het ver-
lengde van de Franse LGV Nord Parijs-Lille-Kanaaltunnel het Franse systeem TVM430 
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geïnstalleerd. Het eerste deel van deze lijn werd in 2003 geopend, het resterende deel volgt 
eind 2007. 
Men heeft recentelijk besloten als proef de Cambrian Line te voorzien van ERTMS. 

3.8 Conclusies 

Spoorwegbeveiliging is in bijna elk land op een eigen manier ingevuld, hetgeen geleid heeft 
tot een scala aan beveiligingssystemen, die (deels) incompatibel zijn. In recente jaren wordt 
in veel landen gewerkt aan verbetering van deze systemen. Daarbij spelen motieven als ver-
hoging van de veiligheid bij bestaande snelheden, het kunnen rijden met (veel) hogere snel-
heden, het verhogen van de baanvakcapaciteit, het vervangen van verouderde systemen 
(einde technische of economische levensduur) en in toenemende mate ook de grensover-
schrijdende interoperabiliteit een rol. 
Tegelijk moet rekening gehouden worden met het feit dat spoorweginfrastructuur en rol-
lend materieel voor een periode van decennia wordt aangelegd resp. aangeschaft. Dit bete-
kent dat technische vernieuwing een proces van lange adem is. Gezien de relatie tussen be-
veiliging en de rest van de spoorinfrastructuur zal vervanging van bestaande systemen het 
eerst op nieuwe lijnen plaatsvinden en daarna op andere lijnen, met name als daar sprake is 
van ingrijpende renovatie. 
De spoorwegsector is een van de weinig industrieën waar Europa nog een rol van betekenis 
speelt en waar duizenden banen aan verbonden zijn. Dit betekent dat industriepolitieke 
motieven tot op zekere hoogte bepalend zijn voor de politieke beslissingen inzake de aan-
leg en aanschaf van nieuwe infrastructuur. Dit houdt in dat de overgang naar ERTMS een 
zaak van de lange termijn is, te vergelijken met de invoering van ATB in Nederland. 
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4 Analyse 

4.1 Inleiding 

Als uitsluitend gekeken wordt naar het eindresultaat, dan kan het HSL-project als een suc-
ces worden gezien. Immers, sinds begin jaren zeventig van de vorige eeuw wordt over dit 
project gesproken, vervolgens is het project ondanks grote veranderingen in de institutio-
nele omgeving uiteindelijk in 2000 gestart. Op basis van de huidige planning zal binnen een 
termijn van 8 jaar een nieuwe spoorlijn worden gerealiseerd met een high-tech beveiligings-
systeem waarover treinen met hoge snelheid kunnen rijden. 
Dit betekent niet dat er op detailniveau geen kanttekeningen bij dit project en met name de 
keuze voor en de realisatie van ERTMS op de HSL, zijn te plaatsen. In dit hoofdstuk wordt 
ingegaan op een aantal belangrijke vragen die helpen om verklaringen te vinden voor de 
keuzes die de partijen gemaakt hebben. Deze verklaringen dienen vervolgens in hoofdstuk 
6, samen met eerdere informatie, als basis voor de formulering van lessen voor de toe-
komst. 
Dit hoofdstuk is onderverdeeld in de volgende thema’s: 
 

- de vormgeving van grote projecten m.b.t. de PPS-vorm en het managen van onze-
kerheid in paragraaf 4.2; 

- ontwikkeling van soft- en hardware voor ERTMS in paragraaf 4.3; 
- de samenwerking tussen Nederland en België in paragraaf 4.4; 
- de technische keuzemomenten m.b.t. beveiligingssystemen, de keuze voor een sys-

teemgrens en de keuzemomenten in de samenwerking met België in paragraaf 4.5. 

4.2 De vormgeving van grote projecten 

4.2.1 Inleiding 

Bij de uitwerking van het thema vormgeving van grote projecten hebben de volgende vra-
gen centraal gestaan: 

- is de wijze waarop het proces van de totstandkoming van de HSL en het opgele-
verde product cq zijn de tussenproducten uniek voor dit project of is hier sprake 
van een manifestatie van zaken die inherent zijn aan dit type van projecten? 

- in hoeverre hebben de gekozen bestuurlijke (PPS) en contractuele setting (twee 
contractlijnen) de uitvoering van dit project gecompliceerd? 

 
Er wordt achtereenvolgens ingegaan op de keuze voor ERTMS (paragraaf 4.2.2), de keuze 
voor publiek-private samenwerking (paragraaf 4.2.3) en op contracten en het managen van 
onzekerheid (paragraaf 4.2.4). 
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4.2.2 Een bijzonder project door de keuze voor ERTMS 

Een eerste reden waarom dit project als bijzonder gekenschetst kan worden (vergelijk para-
graaf 2.2) is de keuze voor het spoorwegbeveiligingssysteem ERTMS voor de HSLZuid / 
HSL 4.  
Het proces van realisatie van de HSL-Zuid op zich is niet uniek. Integendeel, de vraagstuk-
ken die bij de HSL-Zuid naar boven zijn gekomen komt men ook bij andere grote (innova-
tieve) projecten tegen, w.o. hogesnelheidsspoorlijnen waarbij Europa al kan bogen op een 
kwart eeuw ervaring. Een aantal grote infrastructurele projecten in Nederland, waaronder 
de HSL-Zuid, is bovendien reeds eerder kritisch onderzocht. Daarbij zijn diverse tekort-
komingen naar voren gekomen. Met name de Tijdelijke Commissie voor de Infrastructuur 
(TCI) heeft de HSL-problematiek reeds op andere onderdelen in ogenschouw genomen. 
De keuze voor ERTMS op de HSL-Zuid kent daarentegen elementen die het label ‘bijzon-
der project’ rechtvaardigen. Immers, het project wordt ontwikkeld in een vrij complexe in-
stitutionele en organisatorische setting en kent een hoog technologisch gehalte. Zowel van-
uit het project zelf als vanuit de omgeving (overheden, bedrijfsleven, burgers) werd een sca-
la van eisen en wensen op het project losgelaten die de ontwikkeltijd hebben verlengd en de 
bouwkosten hebben verhoogd.  
Het doel van het project is het realiseren van een interoperabel spoorwegbeveiligingssys-
teem. Zoals bij het thema softwareontwikkeling nader uitgewerkt zal worden, gaat bouwen 
en ontwikkelen slecht samen in één project, waardoor op alle mogelijke manieren onzeker-
heden en wisselwerkingen het project binnensluipen. 
Deze onzekerheden komen boven op de ‘gewone’ trits van leereffecten, onvoorziene ont-
wikkelingen en kwetsbaarheden zoals ze bekend zijn uit andere grootschalige en eenmalige 
projecten. Uit de beschikbare documenten is op te maken dat het innovatieve karakter en 
de technische ontwikkelingsgang van het ERTMS vraagstuk wellicht onderschat is door 
sommigen binnen overheid en parlement. De insteek is een voornamelijk juridi-
sche/contractuele benadering geweest, waarbij de technische ontwikkeling aan Infraspeed, 
fabrikanten en systeemontwikkelaars is gelaten. 

4.2.3 Een bijzonder project door de keuze voor publiek-private samenwerking 

Een tweede reden waarom dit project als bijzonder gekenschetst kan worden (vergelijk pa-
ragraaf 2.2) is de keuze voor het instrument publiek-private samenwerking (PPS) als kader 
waar binnen private en publieke partijen moesten samenwerken. In het verleden is in Ne-
derland de PPS-constructie als een aantrekkelijke vorm van samenwerking aangeduid. Door 
een zorgvuldige en gedetailleerde vormgeving van de samenwerking tracht men onzekerhe-
den en omgangsvormen zo goed mogelijk te beheersen. 
De keuze voor een PPS-constructie bij het HSL-project laat zich verklaren uit het in de ja-
ren negentig van de vorige eeuw opkomende denken over meer marktwerking en de rol 
van PPS daarbij. De overheid deed een flinke stap terug teneinde de private sector niet al-
leen directer bij de besluitvorming te betrekken, maar ook in aanzienlijke mate bij te laten 
dragen in de kosten van de realisering van projecten die voorheen tot de publieke taken 
werden gerekend, zoals de realisering van verkeersinfrastructuur. De overheid zocht daar-
om actief naar projecten waarbinnen dit PPS model getest kon worden. Het is dan ook niet 
zo vreemd dat PPS in de voorbereidingsfase van middel tot één van de centrale doelstellin-
gen van het project HSL-Zuid werd. Het model voor contracteren van de HSL-Zuid is in 
belangrijke mate beïnvloed door dit denken (TCI, 2004). 
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De praktijk blijkt echter weerbarstiger dan de theorie. De PPS-benadering voor de HSL-
Zuid lijkt meer gebaseerd te zijn op de departementale ambities, dan op de behoefte van 
marktpartijen aan deelname in het project. In de praktijk slagen de betrokken private partij-
en er in om de risico’s, onzekerheden en de kosten vooral op de overheid af te wentelen.  
Dit blijkt bij nadere analyse van de contracten. Een complex contracteringsmodel dat uit-
gaat van zogenoemde Design & Construct (D&C)-contracten voor de onderbouw, een 
langjarig PPS-contract voor de bovenbouw en een vervoersconcessie die f 1,8 miljard moet 
opbrengen. De keerzijde daarvan is dat deze strategie voor de overheid een groot aantal af-
hankelijkheden en financiële risico's met zich meebrengt. Zo gaat het voorgenomen con-
tract met de infraprovider uit van substantiële betalingen door de overheid, ongeacht het 
gebruik van de lijn en de opbrengsten uit het vervoer. Daarnaast ontstaan door de keuze 
voor afzonderlijke aanbesteding van vijf onderbouwcontracten en de contracten voor de 
Groene Harttunnel, railaansluitingen en de infraprovider, vele lastig te beheersen raakvlak-
ken tussen de contracten en deelprojecten. Het ministerie is verbaasd en teleurgesteld dat 
marktpartijen zich in reactie op marktconsultaties op het punt van deze raakvlakken sterk 
risicomijdend opstellen. 
De raming van de private bijdrage van in totaal f 1,8 miljard blijkt nadien tamelijk “zacht”. 
De raming is primair het resultaat van het saldo van de investeringskosten en de beschikba-
re publieke dekkingsbronnen. Dit bedrag is niet gebaseerd op financiële toezeggingen of 
voorstellen vanuit de markt. Op grond van gemaakte exploitatieberekeningen is een private 
bijdrage van deze omvang wel aannemelijk te maken, maar door het taakstellende karakter 
(het bedrag moet uit de markt worden gehaald om de dekking rond te krijgen én aan de 
PKB-doelstelling te voldoen) neemt het ministerie van Verkeer en Waterstaat budgettair 
gezien volgens TCI (2004) een fors risico.   
 
Als private partijen zo risicomijdend blijken te zijn, dan komt de vraag op of voor een bij 
uitstek onzeker project als de ontwikkeling en implementatie van een product als ERTMS, 
dat toch een hoog niveau van technologische innovatie veronderstelt, de PPS-constructie 
wel de meest geëigende is. Met andere woorden, was het wel verstandig van de overheid 
om dit project door derden te laten ontwikkelen en niet, zoals in het verleden bij dit soort 
projecten gebeurde, de kritische delen zelf in de hand te houden? 
De keuze van Nederland voor een PPS-constructie als realisatiemodel voor de HSL is niet 
onomstreden. Saillant hierbij is dat men ook in België niet begrijpt waarom niet net als in 
België gekozen is voor traditionele bestekken, waar men immers decennia ervaring mee 
heeft. PPS is in België veel minder ontwikkeld dan in Nederland en wordt alleen in uitzon-
derlijke gevallen en voor kleine projecten ingezet.  
 
Tekenend voor het primaat voor de private sector is ook dat Nederland de afspraken met 
België niet in een verdrag, maar in een privaatrechtelijke overeenkomst wenst vast te leg-
gen.  
“De vorm van de overeenkomst (privaatrechtelijke overeenkomst/verdrag) is nog niet uit-
gediscussieerd. België wil een verdrag. Wij voelen meer voor een - beter juridisch afdwing-
bare - overeenkomst waarbij ook de Belgische Spoorwegen partij zijn. Dit punt wordt nog 
nader uitgewerkt.” (TCI, 2004) 
Ook andere relaties wil de Nederlandse overheid privaatrechtelijk vastleggen: 
“Op 15 augustus 1997 laat minister Jorritsma de Nederlandse Spoorwegen per brief weten 
dat zij een zakelijke relatie met NS-RIB wil die privaatrechtelijk wordt vormgegeven. Voor 
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de Betuweroute is dit, gezien de gegroeide situatie, niet meer opportuun en wordt de be-
staande subsidierelatie gehandhaafd.” (TCI, 2004) 

4.2.4 Contracten en het managen van onzekerheid 

Onzekerheden in ontwerp en ontwikkeling 
Het lijkt erop dat de mate van detaillering zoals die soms in contracten is te vinden op ge-
spannen voet kan komen te staan met de flexibiliteit die behoort bij technologische innova-
tie. In het geval van ERTMS blijkt er een verschil van mening te zijn geweest tussen de 
staat en de leveranciers. Er is een ontwikkelingstraject geweest van versie 2.2.2 naar versie 
2.3.0 via meerdere tussenstappen, te weten 2.2.2+ en 2.3.0-. De staat heeft ervoor gekozen 
om voor alle stappen het complete proces van implementatie, verificatie, validatie en testen 
te laten plaatsvinden. De infrastructuur wordt dan na het goedkeuren van de safety case 
voor vervoer op niveau 2.3.0. De leveranciers hadden liever gezien dat meteen op versie 
2.3.0 was overgegaan. Men ziet daar deze tussenstappen als een verlies van tijd en geld.  
Het is evident dat de staat verlangt om van de leverancier de garantie te krijgen dat het 
daadwerkelijk om een meerwerkopdracht gaat en derhalve verlangt dat aangetoond wordt 
dat (zoals Siemens/Infraspeed) beweerde een werkende en volledige versie 2.2.2 in de baan 
lag. Immers, als dit niet het geval is dan is nooit te controleren of het hier om meerwerk 
ging (zoals Infraspeed beweert) of om een verhulling van omissies en fouten in versie 2.2.2. 
(zoals de staat dacht). Tot op heden heeft Infraspeed niet kunnen overleggen (middels een 
NoBo-certificaat Command Control Systems op versie 2.2.2.) wat de inhoud van versie 
2.2.2 was, noch dat deze in de ogen van een NoBo voldeed (Ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat, 2007). 
 
Het lijkt er op dat de ene partij de zekerheid van een optie die op redelijk korte termijn 
werkte, zocht en daarbij het contract misschien te letterlijk nam, misschien ook vanwege 
een gebrek aan ervaring met hoogtechnologische spoorprojecten of vanwege ambtelijk-
politieke druk, terwijl de andere partij probeerde met de best mogelijke oplossing te komen, 
zelfs al was daar de nodige onzekerheid aan verbonden. 
Dit verschil van inzicht kan een van de redenen voor de vertraagde implementatie van 
ERTMS versie 2.3.0 zijn geweest. 
 
Nadat een contract eenmaal gesloten is en partijen verschillend gaan denken over het op te 
leveren product is het uiteraard vrij moeilijk om een bestaand contract open te breken. Dit 
had in elk geval negatieve gevolgen gehad voor de complexiteit en de besluitvormingstijd. 
Vanuit het vervoersperspectief is het van belang om vervoer te starten zodra het mogelijk 
is, mede omdat dan de kinderziekten in andere delen van het vervoerssysteem (verkeerslei-
ding, operationele procedures, logistieke processen vervoerder) zo spoedig mogelijk aan het 
licht komen. 
Vóór het begin van de bouwfase worden afspraken gemaakt over planning en kosten tus-
sen bouwheer, bouwer en toeleveranciers. Hierbij kan men geen rekening houden met de 
gevolgen van onverwachte tekortkomingen. Maar in de afspraken kan men wel regels op-
nemen om bij onvoorziene tekortkomingen te komen tot nieuwe afspraken over planning 
en kosten. 
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Onzekerheden in de praktijk 
Deze onzekerheid in het kunnen voorzien van gebeurtenissen en ontwikkelingen zet zich 
voort als het ontwerp eenmaal in de praktijk is doorgevoerd. In de praktijk is het dan ook 
van belang te kunnen beschikken over een marge die de bedrijfsvoering toelaat indien het 
systeem in een verslechterde toestand verkeert of tot aan de grenzen van het ontwerp 
wordt belast. Er is - zeker bij innovatieve en eenmalige grote projecten - behoefte aan 
voorzorgsmaatregelen en aan terugvalopties. Deze zullen in het ontwerp al voorzien moe-
ten zijn. 
 
In figuur 13 wordt het complexe spanningsveld waarin beslissers moeten opereren in beeld 
gebracht. 
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    Figuur 13  Beslissen in onzekerheid 
 
 
Het kan desondanks op twee manieren mis gaan: 

- het ontwerp kan zodanig op grond van kosten en levensduur zijn geoptimaliseerd, 
dat er geen of nauwelijks reststerkte en reservecapaciteit meer over is in geval er 
zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Het bekendste voorbeeld zijn de 
hangbruggen die in de Verenigde Staten zijn ontwikkeld. Waren de eerste grote 
hangbruggen zeer robuust en overgedimensioneerd, de latere bruggen konden voor 
minder kosten, met minder materialen, met meer theoretische kennis en met meer 
praktijkervaring worden gebouwd. Ze waren geoptimaliseerd naar het meest effici-
ente ontwerp. Toen zich een onvoorzien en kritisch verschijnsel voordeed, ging het 
dan ook mis. De Tacoma Narrows brug stortte binnen enkele weken na voltooiing 
in toen de brug door de harde wind ging opslingeren en in stukken in het water viel. 
Men had de wisselwerking tussen windbelasting en stijfheid van de constructie niet 
voorzien. 
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- Het ontwerp wordt anders gebruikt dan in de ontwerpaannames was voorzien. Aan 
dit mogelijke falen ligt het principe van de ‘operating envelope’ ten grondslag. Elk 
ontwerp wordt gemaakt met een bepaald gebruiksdoel en met bepaalde gebruiks-
omstandigheden voor ogen. Binnen die marges van voorzienbaar gebruik zal de 
ontwerper een garantie willen afgeven voor het functioneren van zijn ontwerp. Men 
heeft zo bijvoorbeeld in de zestiger jaren nauwelijks kunnen voorzien dat door het 
toegenomen verkeer en het zwaarder worden van vrachtwagens, de betonnen con-
structie van de Hollandsche Brug tussen het Gooi en Flevoland (A6) niet aan de 
geschatte levensduur zou komen. Het belasten van een ontwerp buiten de ‘opera-
ting envelope’ behoeft niet tot bezwijken te leiden, maar kan de levensduur beper-
ken en het noodzakelijke onderhoud aanzienlijk doen toenemen. Tijdens het ont-
werp is het dus van belang de ontwerpaannames goed te definiëren en de mogelijke 
gevolgen van de beoogde belasting op het ontwerp te voorzien. 

 
Bij het ontwerpen van een systeem worden voortdurend keuzes gemaakt die uiteindelijk tot 
een  tastbaar resultaat moeten leiden. In het ontwerpproces komen vele tussentijdse alter-
natieven aan bod die op hun beoogde werking worden getoetst. Daarbij worden voor-
keursvarianten nader uitgewerkt. 
Bij elke keuze bij het ontwerpen en bouwen van een project is het gebruikelijk de alterna-
tieven in een rangschikking op te nemen, deze te analyseren en daarna een rationeel onder-
bouwde keuze te maken. Uit de TCI-rapportage komt naar voren dat een dergelijke werk-
wijze voor de onderbouw van de HSL reeds is gevolgd voor de economische, ruimtelijke 
en milieutechnische onderbouwing van de tracékeuzes. Voor een integrale afweging op 
strategisch niveau in de besluitvorming is dit instrumentarium nog niet volledig ontwikkeld 
(Stoop 2001, Stoop & Beukenkamp 2003). Zo ontbreekt veiligheid nog als een afwegings-
criterium op strategisch niveau naast milieu en economie (TCI, 2004). 
Het belang van een dergelijke afgewogen beoordeling wordt tegenwoordig in brede kring 
onderschreven voor wat betreft innovatie in het bouwproces en het bouwmanagement.  
Een voorbeeld van een dergelijke integrale afweging van ontwerpvarianten is de tracékeuze 
voor de HSL tussen Rotterdam en Antwerpen, waarvoor drie varianten diepgaand zijn ge-
analyseerd: via Bergen op Zoom, via Roosendaal en via Breda. Uiteindelijk is toen de Bre-
da-variant gekozen. 
In het onderzoek is geen aanwijzing gevonden dat voor de ERTMS-ontwikkeling een ver-
gelijkbare benadering is gekozen (vgl. paragraaf 4.5). Als men de voornoemde besluitvor-
ming toepast op de HSL-bovenbouw - en in het bijzonder voor de variantstudie naar de 
verkeersbegeleiding - moet men een vraagteken zetten bij de keuze van de landsgrens als de 
zuidelijke grens van het HSL-project 6. Een projectgrens van de HSL-Zuid bovenbouw bij 
de overgang op conventioneel spoor te Antwerpen had waarschijnlijk besparingen opgele-
verd: er waren minder Radio Block Centres nodig geweest. Door de HSL-bovenbouw van 
Hoofddorp tot Antwerpen als een enkel project aan te besteden, hadden beide landen ver-
moedelijk ook kunnen profiteren van de lagere prijs per kilometer als gevolg van de schaal-
vergroting. We noemen dit de “Eén-project variant”. 
 

                                                
6 Ongeacht waar de systeemgrens ligt, zal er altijd een integratieprobleem blijven bestaan op de grens van de 
hulpverleningsgebieden, zelfs nationaal. 
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België en Duitsland hebben van deze landsgrenskeuze geleerd in hun onderhandelingen 
over de HSL-verbinding Brussel-Keulen. Het Belgische project loopt daarbij over Duits 
grondgebied door tot aan het emplacement van Aken.  
 
Het is van groot belang om tijdens het verloop van het project de beschikbare middelen 
evenwichtig te besteden, dat wil zeggen dat voorkomen wordt dat bepaalde keuzes er toe 
leiden dat er geen tijd en geld meer over is om goed naar de keuzes te kijken die zich aan 
het eind van het ontwikkelingstraject voordoen. 
 
De keuze voor de Europese standaard ERTMS is eigenlijk als vanzelf uit de ontwikkelingen 
voortgekomen. Alternatieven waren o.m. het bestaande Franse TVM-systeem en het Duit-
se LZB-systeem. Voor een Europees land met een transitofunctie als Nederland, is de keu-
ze, mits bewust gemaakt, voor ERTMS, waaraan Nederlandse experts in belangrijke mate 
hebben bijgedragen, echter ook rationeel goed te onderbouwen. 
 
Daarnaast was ERTMS 2.2.2 een geheel nieuwe standaard. Toen daarvoor gekozen werd 
reed er nog geen trein volgens deze standaard (vgl. figuur 10).  Er zou in Spanje een snelle 
trein volgens deze standaard gaan rijden. In zo'n situatie moeten bouwheer, bouwer en toe-
leveranciers rekening houden met tekortkomingen die pas bij bouwen en beproeven zullen 
worden ontdekt.  
 
Om te anticiperen op onverwachte tegenslagen heeft de bouwer Infraspeed, hoewel niet 
daartoe verplicht, de baanapparatuur uitgebreid met ERTMS Level 1-apparatuur.  Door 
deze toevoeging kan de trein blijven rijden met een snelheid van 160 km/uur als de 
ERTMS Level 2-apparatuur uitvalt. De toeleverancier van de ERTMS-apparatuur heeft de 
apparatuur aangepast om het systeem werkend te krijgen en daarmee aan zijn contractuele 
verplichtingen te voldoen. Deze nieuwe versie wordt versie 2.2.2+ genoemd. 
 
Risicomanagement en auditing 
In de loop van het HSL-project is een systeem van interne en externe kwaliteitsbewaking 
opgezet dat de inschatting van dominante projectrisico’s mogelijk moest maken. Daarbij is 
zowel een interne audit structuur als een externe rol voor een Independent Safety Assessor 
(ISA) en een Safety Committee voorzien. 
 
Interne toetsing; audits 
Voor de HSL is intern een onderscheid naar verschillende niveaus van risicomanagement te 
onderscheiden:  

- in relatie tot de institutionele omgeving. Bij het ontwikkelen van de HSL stond 
men, net als bij andere grote spoorprojecten als bijvoorbeeld de Betuweroute, voor 
de keuze óf het project volledig in eigen regie uit te voeren (zoals bij de Betuwerou-
te of de Belgische HSL 4) óf over te gaan tot  publiek-private samenwerking. Aan 
beide opties zijn risico’s verbonden, zij vragen in termen van risicomanagement om 
verschillende benaderingen.  

- in relatie tot de institutionele vormgeving van de HSL-organisatie. Het gaat hier om 
de verhouding tussen de uitvoerende organisaties en de toezichthoudende organisa-
ties verenigd in de stuurgroep, waarin ook Prorail en het directoraat-generaal Per-
sonenvervoer van het ministerie vertegenwoordigd zijn.  
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- proces- of productgerichte auditing. De insteek van de audits was tot en met 2006 
procesgericht. Qua bevindingen waren er voor audits tot op moment weinig harde 
feiten en leek de toekomst er goed uit te zien. Bij het starten van de opleveringsfase 
is men overgegaan op productgerichte audits om actuele problemen boven te kun-
nen adresseren en de auditresultaten te gebruiken voor de externe verantwoording.   

 
Externe toetsing  
Naast interne toetsing vindt er ook externe toetsing plaats. We gaan hier nader in op toet-
sing door de Independent Safety Assessor (ISA), door de Safety Committee, door de In-
spectie Verkeer en Waterstaat (IVW) en door LREHC Infraproject Services.  
 
ISA 
De rol van de Independent Safety Assessor (ISA) is belangrijk omdat zij nadat het  testen 
en valideren is voltooid, een veiligheidstoets van het gehele project uitvoert. De ISA heeft 
nu nog geen grote rol, maar heeft al wel gekeken naar algemene veiligheidsfilosofie. De ISA 
heeft zich op het toetsen van het ERTMS-proces gericht, niet op de inhoud omdat de re-
sultaten nog te globaal beschreven waren. De ISA HSA heeft de verantwoordelijkheid voor 
de overall safety case van HSL, HSA en Prorail samen. Bij de ISA HSL-Zuid is Luxcontrol 
lead assessor. In totaal worden 6 onderzoeken (remits) uitgevoerd, in de vorm van audits 
en beoordelingen van de integrale safety case.  
 
Safety Committee 
Het safety committee heeft als taak de veiligheid in het kader van het integraal veiligheids-
plan te bewaken.Het werk van het Safety Committee is voornamelijk gericht geweest op het 
bestuurlijk spanningsveld van locaal versus nationaal bestuur rond de inrichting van de in-
frastructuur en het toedelen van verantwoordelijkheden. Er is geen aandacht geweest voor 
het technologisch ontwikkelingstraject. Met het spoorwegbeveiligingssyteem van de HSL-
Zuid en daarmee met ERTMS heeft het Safety Committee zich niet beziggehouden. 
Of er sprake is van een veilig systeem wordt bepaald door IVW en niet door het Safety 
Committee. 
 
IVW 
Naast de ISA is er de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) voor het beoordelen en testen 
voor verlenen van de vergunning. IVW controleert als Notified Body (NoBo) of de functi-
onele eisen werkbaar zijn vertaald in technische voorzieningen. Het onderzoek naar de 
ERTMS heeft zich niet uitgebreid kunnen richten op de rol en functioneren van de IVW in 
dit dossier. Toch zijn enige opmerkingen op zijn plaats.  
De rol van IVW zoals deze uit het onderzoek naar voren is gekomen lijkt niet overeen te 
komen met de verantwoordelijkheid die IVW heeft in de luchtvaart rond de vergunningver-
lening en de daaraan verbonden beveiliging.  
Het is de vraag bij wie de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt om vooraf structuur te 
brengen in het gehele beproevingsstramien. De IVW lijkt hierin een serieuze kandidaat. 
Analoog aan de luchtvaart kan de bij de IVW aanwezige kennis van het spoor uitgebouwd 
worden tot een multimodaal kenniscentrum.  
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LREHC Infraproject Services 
Gedurende het ontwikkelingstraject van de HSL-Zuid zijn er diverse audits uitgevoerd 
door LREHC Infraproject Services, een samenwerkingsverband tussen Lloyd’s Register 
Transport & Infrastructuur en Horvat & Partners. Het betreft hier audits van uiteenlopen-
de aard: keurkenmerkaudits, second opinion terugvalopties beveiligingssysteem in HSL-
Zuid infrastructuur (Tweede Kamer, 2005a), etc. 

4.2.5 Conclusies 

Op basis van de voorgaande analyse kunnen de volgende conclusies worden getrokken.  In 
de eerste plaats is dee wijze waarop dit project qua proces is verlopen niet uniek voor de 
HSL. Ook bij andere grote projecten hebben vergelijkbare problemen gespeeld. Wel is het 
zo dat de bestuurlijke en contractuele setting de uitvoering van dit project, en meer in het 
bijzonder het onderdeel beveiliging gecompliceerd hebben. 
In de tweede plaats bleek de keuze voor ERTMS een keuze voor een nog niet bestaand 
product te zijn. Dit betekent dat naast de marktpartijen de overheid als opdrachtgever ont-
wikkelrisico’s zou gaan lopen. In dit licht bezien zijn de door de overheid met marktpartij-
en gesloten contracten te zien als een middel om deze risico’s beheersbaar te houden. Om-
dat de overheid echter gekozen heeft voor het contractueel ontvlechten van de infrastruc-
tuur en het vervoer, is zij echter juist grotere risico’s gaan lopen. 
In de derde plaats heeft de grote mate van onzekerheid ten aanzien va de realisering van 
ERTMS en daaraan gekoppeld het uitstel van oplevering en gebruik van de HSL-Zuid bij 
zowel de overheid als marktpartijen geleid tot risico-avers gedrag, wat zich geuit heeft in 
een contractuele opstelling, waar flexibiliteit voor het project beter was geweest. 
Wat de onzekerheden op technisch vlak betreft kan een aantal conclusies worden getrok-
ken. De keuze voor verdere technische standaardisatie bij de spoorwegen is een logische en 
noodzakelijke stap om te komen tot vrij verkeer per spoor op Europees niveau. Wat betreft 
de spoorveiligheid is het van belang om het huidige, zeer hoge, veiligheidsniveau van de 
spoorwegen tenminste te handhaven en waar mogelijk te verhogen. Dit stelt hoge eisen aan 
de nieuwe technologie. Hierbij gaat het met name om het behouden van fall-back opties 
(systeembeschikbaarheid) en om tussentijdse aanpassingen op grond van gesignaleerde te-
kortkomingen. Bij het verder ontwikkelen van de software zou een zodanige procedure 
ontworpen kunnen worden dat geen inbreuk gedaan behoeft te worden op de beschikbaar-
heid en capaciteit van het spoorwegnet. Tenslotte is het van belang intern in de organisatie 
zowel als extern een kwaliteitsborging door te voeren die zowel een procesmatige als in-
houdelijke toetsing van de resultaten mogelijk maakt. Het aanstellen van een aparte pro-
jectcoördinator veiligheid had in het HSL-project wellicht een belangrijke functie kunnen 
vervullen op strategisch niveau om daarbij een brug te slaan tussen de verschillende con-
tracten. 

4.3 ERTMS en softwareontwikkeling 

4.3.1 Inleiding 

De ontwikkeling van ERTMS is afhankelijk van de ontwikkeling van speciale hard- en 
software. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op softwareontwikkeling. Eerst wordt in 
meer algemene zin ingegaan op het proces van softwareontwikkeling (paragraaf 4.3.2) en 
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vervolgens wordt ingezoomd op de specifieke eisen van ERTMS in relatie tot de HSL-
Zuid/HSL 4 (paragraaf 4.3.3). Daarna wordt in paragraaf 4.3.4 ingegaan op interactie tus-
sen systeem en gebruiker (mens-machine interactie). 

4.3.2 Het proces van softwareontwikkeling  

Cyclische ontwikkeling 
Het gebruikelijke proces bij softwareontwikkeling is een cyclisch proces met min of meer 
stappen (die overigens in verschillende methoden verschillend aangeduid worden), zoals 
weergegeven in figuur 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 14  Cyclische systeemontwikkeling 
 
 
In de eerste drie stappen is modelleren de dominante activiteit. In de eerste stap moet een 
model gemaakt worden van het probleemdomein, de context waarin het systeem moet gaan 
draaien. Dit model is nooit een volledig correcte weergave van die werkelijkheid. De werke-
lijkheid verandert bovendien, dus dit model moet al enigszins in de toekomst kijken, met 
alle onzekerheden van dien. Binnen dit model wordt het toekomstige systeem vooral func-
tioneel beschreven. Dit geheel van omgevingsmodel en functionele specificatie is bij een 
groot systeem al dermate omvangrijk dat het onmogelijk is in de specificatiefase alle conse-
quenties van de specificaties en alle interacties tussen de systeemonderdelen onderling en 
tussen systeemonderdelen en omgeving te voorzien. 
 
Vervolgens moet dit functionele model geïmplementeerd worden. Ook hierbij is het on-
vermijdelijk dat er verschillen ontstaan, door ambiguïteiten in de specificatie, door fouten, 

Requirements (functionele en 
niet-functionele eisen) 
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Installeren en on site-tests 

Gebruik en beheer 
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doordat men fouten in de specificatie opzout voor de volgende cyclus maar wel al in de 
implementatie corrigeert, etc. Zo zullen twee implementaties door verschillende partijen 
zelden of nooit hetzelfde resultaat opleveren. Ook zullen, zonder dat dit expliciet getest 
wordt, twee dergelijke implementaties niet interoperabel zijn. Bovendien heeft een imple-
mentatie onvermijdelijk allerlei eigenschappen die wel van invloed zijn op het gebruik maar 
die niet in de initiële requirements zijn vastgelegd en afgewogen. 
 
Na oplevering van de producten moet er geïnstalleerd en on-site getest worden. Testen is 
opnieuw model-gebaseerd met tot gevolg dat testen nooit een volledig of volledig correct 
beeld geeft van het functioneren van het toekomstige systeem in de werkelijkheid.  
 
Pas in de volgende fase, het gebruik en het dagelijks beheer, ontstaat een goed beeld van de 
bruikbaarheid van het systeem in de praktijk: the proof of the pudding. Dit leidt dan tot 
aanpassingen waarna de cyclus zich herhaalt.  
 
Dit cyclische proces is essentieel en ziet men bij systemen met een omvangrijke technische 
component altijd optreden (vandaar de versienummers), ook als het niet expliciet beoogd 
wordt om cyclisch te werken. 
 
Incrementeel werken 
Behalve cyclisch is het ook nuttig om incrementeel te werken bij softwareontwikkeling. Dit 
betekent dat een systeem niet in één keer volledig gebouwd wordt, maar dat een systeem 
stapsgewijze opgebouwd wordt: in elke cyclus wordt het systeem niet alleen verbeterd maar 
ook uitgebreid. Het grote nadeel van een strikt lineair traject is dat aan het begin, als het 
kennisniveau van het projectteam het laagst is, de meest ingrijpende beslissingen genomen 
moeten worden. Door cyclisch en incrementeel te werken, wordt dit probleem sterk gere-
duceerd, komen de baten veel eerder op gang en kunnen gebruikers en andere betrokkenen 
ook veel gemakkelijker meegroeien met het systeem, i.p.v. dat ze in één keer een hele grote 
stap moeten maken in hun werkwijze.  
Bij het incrementeel werken is een belangrijke vraag wat de minimale omvang is van de eer-
ste systeemversie. Dit kan per situatie sterk verschillen.  
 
Het V-model 
In vrijwel alle systeemontwikkelprojecten wordt decompositie gehanteerd als een dominant 
ontwikkelprincipe: een systeem wordt opgedeeld in componenten. Dit gebeurt in het ont-
werp in een aantal stappen. Vervolgens worden de kleinste componenten gebouwd en in 
dezelfde serie stappen, maar dan in omgekeerde volgorde (zie figuur 15), geassembleerd en 
geïntegreerd tot de componenten in de diverse lagen. In elke laag wordt het product getest 
tegen de bijbehorende specificaties.  
 
Het lijkt wellicht op een watervalmodel, maar het is geen procesmodel voor het hele ont-
wikkelproces. Het V-model kan ook gecombineerd worden met cyclische, incrementele 
ontwikkeling. In dat geval betreft elke decompositieslag maar een deel van de specificaties 
in de laag erboven. Het  V-model wordt dan meerdere malen doorlopen, telkens voor een 
nieuwe systeemversie die een aanpassing en uitbreiding vormt op de vorige versie. 
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Figuur 15  Het V-model 
 
 
De rol van planningen 
Zoals in elk project, is ook in een software-intensief systeemontwikkelproject een planning 
een onmisbaar onderdeel van het projectplan. Gegeven de hierboven beschreven onzeker-
heden in het traject en de noodzaak om cyclisch en incrementeel te werken, zal het duide-
lijk zijn dat dergelijke planningen aan het begin van het traject niet beschouwd kunnen 
worden en ook niet bedoeld zijn als een betrouwbare voorspelling van het verloop van het 
project. Een planning heeft in essentie drie functies:  

- het is een middel om het werk te organiseren en op gang te komen 
- het is middel om de omgeving van het project een indruk te geven van wanneer 

men wat kan verwachten. Het is een communicatiemiddel met de omgeving 
- het is een drukmiddel om te zorgen dat er hard gewerkt wordt en het project priori-

teit krijgt.  
 
Het grote probleem van planningen is dat tweede en derde genoemde functie op gespan-
nen voet staan. Een planning als drukmiddel is noodzakelijk anders krijgt een project geen 
prioriteit en wordt het weggedrukt door projecten die dit middel wel toepassen. Om als 
drukmiddel te fungeren moet een planning in zekere mate realistisch zijn op basis van de 
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kennis aan het begin van het project. Het is contraproductief om ruime aannames te maken 
over allerlei onvoorziene omstandigheden, die er ongetwijfeld zullen komen maar die per 
definitie nog niet benoemd kunnen worden. Dan verliest de planning zijn functie als druk-
middel. Helemaal contraproductief is het om expliciet te vermelden dat de planning geba-
seerd is op onvolledige kennis en op onzekere aannames en dus niet al te letterlijk genomen 
moet worden. Dit treft men dan ook in geen enkel serieus projectplan aan, hoe terecht de 
opmerking ook zou zijn.  
Maar, als communicatiemiddel om de omgeving een indruk te geven van wanneer men 
welke resultaten mag verwachten, is zo'n planning eigenlijk minder geschikt. Minimaal zou 
men dan ook een indruk willen geven van de onzekerheidsmarges, alleen dat kan niet want 
dit tast de drukmiddelfunctie van de planning aan. Een dergelijke kanttekening zou onver-
mijdelijk misbruikt worden om vertragingen te verklaren, ook vertragingen die voortkomen 
uit het geven van te weinig prioriteit aan het project.  
Dus het is onvermijdelijk om die planningen toch serieus te nemen en te zorgen dat het 
voor het projectteam heel vervelend is als deze niet gehaald worden. Het is heel moeilijk 
om dit wezenlijk te verbeteren. Wat men kan doen, is achteraf, bij ontstane vertragingen, 
nagaan of die veroorzaakt zijn door onzekerheden die niet te voorzien waren of dat ze ver-
oorzaakt zijn door laakbaar handelen van één of meer van de betrokken partijen. Maar het 
verschijnsel van de vertragingen zelf wordt daarmee niet opgeheven, aangezien die voort-
komen uit de onvermijdelijkheid van onzekerheden en de noodzaak om planningen ‘realis-
tisch’ te maken op basis van de beschikbare kennis van het moment van opstellen van de 
planning. 

4.3.3 Softwareontwikkeling en ERTMS op de HSL-Zuid/HSL 4  

Passen we het bovenstaande toe op het gebruik van ERTMS bij de HSL-Zuid/HSL 4, dan 
kunnen we het volgende constateren. 
  
Er is sprake van twee gekoppelde ontwikkeltrajecten: enerzijds de ontwikkeling van de Eu-
ropese ERTMS-standaard voor interoperabiliteit van treinverkeer en anderzijds de ontwik-
keling van de HSL-Zuid waarin deze standaard toegepast wordt. In de ontwikkeling van de 
Europese standaard zien we heel duidelijk een cyclische, incrementele aanpak en het gege-
ven dat pas tijdens ontwikkeling en gebruik van de producten onder de ERTMS standaard, 
alle problemen naar boven komen. Een Europees interoperabiliteitsprobleem in een sector 
met anderhalve eeuw voorgeschiedenis, immense, verzonken investeringen en grote ver-
schillen tussen de verschillende landen, kan niet anders dan op deze manier aangepakt 
worden. Er moet een balans gevonden worden tussen enerzijds de gewenste vooruitgang 
en interoperabiliteit en anderzijds de vereiste nationale aanpassingen en investeringen. In 
dit proces is in relatief korte tijd (een decennium is kort op Europese schaal) veel bereikt en 
het proces is duidelijk nog springlevend en heeft niet aan ambitieniveau ingeboet. Er wordt 
weliswaar momenteel gewerkt aan de volgende grote update van de standaard, de SRS 
3.0.0, voor de HSL is dit vooralsnog niet aan de orde.  
Gelet op de inherente onzekerheid verbonden aan softwareontwikkeling was de keuze voor 
ERTMS in 2000 niet zonder risico. Er bleek ook al snel dat de indertijd gecontracteerde 
versie SRS 2.0.0 nog veel fouten en lacunes bevatte. Maar het proces om te komen tot Eu-
ropese interoperabiliteit werd zodanig breed gedragen dat er al spoedig een aanzienlijk ver-
beterde versie verscheen: SRS 2.2.2. En ook de onvolkomenheden daarin werden geadres-
seerd, leidend tot SRS 2.3.0. Enkele specifieke aanpassingen voor de corridorlanden werden 
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ondergebracht in versie SRS 2.3.0 corridor. Ook SRS 2.3.0 kan nog steeds voor verrassin-
gen en bijbehorende vertragingen zorgen. Zekerheid over de bruikbaarheid van deze stan-
daard ontstaat pas als de hele cyclus doorlopen is. De grote mate van consensus over deze 
versie is hoopgevend, maar niet meer dan dat. 
 
Waar mogelijk wordt in de beide trajecten, standaardontwikkeling en productontwikkeling, 
incrementeel gewerkt. Een complicatie hierbij is evenwel dat een treinbeveiligingssysteem 
ook in de eerste operationele versie al vrij omvangrijk moet zijn. Ook dit draagt bij aan de 
lengte van de ontwikkelcycli. 
 
Bij de bouw van de ERTMS-componenten voor de HSL-Zuid worden alle systeem-
ontwikkelnormen toegepast die volgens de Europese standaarden van CENELEC zijn ver-
eist voor spoorwegapparatuur, inclusief de tests door onafhankelijke testinstituten. Ook het 
V-model is hierin consequent toegepast. Maar bij de toepassing van het V-model hangt veel 
af van het systeem dat beschouwd wordt. In de aanpak van de HSL-Zuid is er voor geko-
zen om de twee componenten baan en rollend materieel in aparte contracten aan te beste-
den. Dit zijn evenwel twee componenten van één systeem met een cruciale rol voor de 
ERTMS. Dat deze twee componenten vanzelf goed samenwerken omdat aan de betreffen-
de contracten voldaan is, is niet gegarandeerd. Derhalve hebben de vervoerders, op basis 
van hun contractuele verplichtingen rondom de integratie, en de projectorganisatie al vanaf 
maart 2006 zogenaamde cross-reference testen uitgevoerd. Tevens is al veel eerder contact 
gelegd met RFF/SNCF en InfraBel/NMBS om de trein-baanintegratie voor te bereiden. 
Er is dus sprake van een voortgaand proces waarin de betrokken landen samenwerken aan 
een interoperabele versie 2.3.0 Corridor.  

4.3.4 Mens-machine interactie 

Voor het ontwerpen en beproeven van software is het belangrijk dat de beoogde werking 
en het gedrag van het systeem vertaald wordt naar de benodigde handelingen en beslissin-
gen van de gebruikers: de mens-machine interactie. In dit kader moet nadrukkelijk gewaar-
schuwd worden voor een technology push. Er moet een stapsgewijze aansluiting zijn tus-
sen de bedoelingen van de gebruiker, diens beslissingen, de uit te voeren taken en de direc-
te besturingshandeling en -activiteiten. Dit komt tot uitdrukking in het opleiden en bijhou-
den van de vakbekwaamheid van de machinisten en treindienstleiders. 
Een dergelijke afstemming tussen gebruiker en software is niet eenmalig bij het eerste ont-
werp van een systeem, maar doen zich ook voor bij het opwaarderen en ontwikkelen van 
nieuwe versies ter vervanging van versie die al in gebruik zijn. In de luchtvaart staat het 
opwaarderen van software tijdens het gebruik bekend als ‘hot upgrade’. In de praktijk zul-
len ook de nieuwe versie 3.0.0 en eventuele latere versie opwaarderingen hier mee te maken 
krijgen. Deze problematiek is toe te lichten aan de hand van figuur 16. 
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Figuur 16  Mens-machine interfacing 
 
 
Bovengenoemde problemen betreffen het VPT-computersysteem, dat verspreid is over het 
gehele Nederlandse spoorwegnet in 4 verkeersposten, 13 treindienstposten en 360 onder-
posten. In elk van deze posten staan computers die door telecommunicatie met elkaar ver-
bonden worden. Zij vormen een grote computer, het is dus een kwestie van smaak om dit 
conglomeraat aan te duiden met computersysteem of met computersystemen. 
 
De verkeersdeskundigen besturen dit VPT-systeem. Meestal wordt de loop van treinen eni-
ge tijd van te voren vastgesteld maar kan nog kort van te voren worden gewijzigd of aange-
vuld. Op een gegeven moment worden de gegevens van een bepaalde treinenloop aan de 
beveiliging en andere instanties van ProRail doorgegeven. De trein gaat rijden onder bestu-
ring van de machinist, de verkeersdeskundige die direct verbinding kan krijgen met de des-
kundigen die het VPT-systeem besturen. Zo wordt de controlelus gesloten. 
 
De Beveiliging draagt er zorg voor dat voor de trein een veilige weg wordt ingesteld. De 
Beveiliging zorgt voor de veiligheid. Bij het VPT spreekt men niet van veiligheid, maar van 
betrouwbaarheid, beschikbaarheid of bedrijfszekerheid. Er is dan ook bewust een scheiding 
in het systeem aangebracht tussen capaciteitstoedeling en rijweginstelling om niet in het 
klassieke spanningsveld terecht te komen dat veiligheid tegen economie moet worden af-
gewogen door een enkele instantie of een enkele persoon. 
 
Het VPT-systeem is in een toestand van voortdurende vernieuwing. In de eerste plaats is er 
de voortschrijdende ervaring van de verkeersdeskundigen en het inzicht dat steeds meer 
functies beter door het systeem kunnen worden verricht onder toezicht van deskundigen 
die met de vereiste controlemiddelen worden uitgerust.   
 
Door de ervaring met het systeem is ook het inzicht gegroeid dat de betrouwbaarheid van 
het systeem moet worden vergroot. De lijngebonden telecommunicatie is kwetsbaar o.a. 
voor de graafmachines die overal in Nederland in de grond woelen. Daarom zullen de be-
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richten langs twee verschillende wegen geleid moeten worden, die beiden ongeveer even 
druk worden gebruikt. Er wordt ook gedacht over een aanvulling met draadloze communi-
catie (GSM-R). Een analoog probleem is er met de stroomvoorziening; de posten moeten 
worden gevoed langs twee verschillende routes en via verdubbelde voedingsapparatuur. 
Ook met nieuwe hardware configuraties en de bijbehorende nieuwe software wordt ge-
tracht de betrouwbaarheid te vergroten. 
 
Het systeem moet altijd beschikbaar zijn en vervanging van oud door nieuw kan niet in het 
gehele systeem tegelijkertijd plaats vinden. De invoering van al deze vernieuwingen moeten 
daarom geleidelijk plaatsvinden waarbij oud en nieuw samen moeten werken. Het is een pa-
radox dat om de betrouwbaarheid te vergroten men in de overgangsfase meer risico’s moet 
nemen. In het gunstigste geval zal daarom tijdens de conversie van oud naar nieuw, de be-
trouwbaarheid niet beneden het oude peil dalen. Anders gezegd: pas tegen het einde van 
een conversieperiode wordt de hogere betrouwbaarheid herkenbaar. 
 
Deze problematiek is niet uniek voor de spoorwegen. Ook in de luchtverkeersleiding met 
haar strakke logistieke koppelingen en grote dynamiek in de verkeersafhandeling doen zich 
vergelijkbare problemen voor. Voor een nadere toelichting op de software problematiek 
zoals deze in de luchtverkeersafhandeling speelt, wordt verwezen naar de bijlagen bij dit 
onderzoeksrapport. 

4.4 De samenwerking tussen Nederland en België 

4.4.1 De voorgeschiedenis 

Een verklaring voor het achterwege blijven van een gezamenlijke aanpak van het project 
HSL-Zuid / HSL 4 door Nederland en België (vgl. paragraaf 4.5.3) is wellicht te geven 
door de verhouding met België nader te belichten. De “Reconstructie HSL-Zuid” door de 
Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten (TCI, 2004) spreekt op verschillende plaatsen 
in het ontwikkelingstraject van de HSL over “zorgen over aansluiting met België”. 
 
Alvorens ingegaan wordt op het overleg inzake de hogesnelheidslijn in het algemeen en de 
spoorwegbeveiliging daarop in het bijzonder, wordt eerst een kort historisch overzicht ge-
geven met voor Nederland de belangrijkste data (zie tabel 6, bron: o.a. TCI, 2004), waarbij 
wel nadruk wordt gelegd op de, per definitie, internationale dimensie van het project. 
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Tabel 6  Tijdlijn HSL in (inter)nationale context 
 
1973 AMROBEL-studie (Amsterdam-Rotterdam-België) rapportage  1977 
1977 Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV)  regeringsbeslissing 1979 
1984 PKBA-project (Parijs-Brussel-Keulen/Amsterdam) rapport EC 1986 
1986 Haalbaarheidsstudie PKBA TK januari 1987 
1987 Startnotitie HSL: tracénota/m.e.r.  
1988 Ministersconferentie: ook verbinding Kanaaltunnel  
1988 NS: Rail 21: HST naar Parijs en Londen SVV2 1988,VINEX 1990 
1988 Tweede Structuurschema Verkeer&Vervoer (SVV2) regeringsbeslissing 1990 
1989 Ministersconferentie: ook verbinding Kanaaltunnel  
1990 Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX)  regeringsbeslissing 1993 
1990 UIC: Proposal for a European high-speed network  TEN: Europese subsidie 
1990 Stuurgroep Privatisering Railinfrastructuur (HSL, BR) rapportage oktober 1990 
1991 HSL-nota (via Roosendaal)  PKB voortijdig gestopt 
1992 Beleidskader Private Financiering Tweede Kamer 22512, nr.3 
1994 Nieuwe HSL-nota (via Breda)  regeringsbeslissing 1996 
1996 Bos-variant  
1996 Boortunnel Groene Hart  
1996 Overeenstemming met België: ƒ 827 miljoen ratificatie 18 oktober 1997 
1997 PKB van kracht 1 juli 1997 

 

4.4.2 Het verdrag met België 

Na parlementaire goedkeuring is de PKB HSL-Zuid nu tien jaar geleden van kracht gewor-
den. Een ontwikkelingstraject van nog eens tien jaar is daar weer aan vooraf gegaan. Ook 
het verdrag met België is tien jaar geleden, maar dan stilzwijgend - zonder expliciete parle-
mentaire behandeling - geratificeerd. Er is een lange weg voorafgegaan aan het verdrag met 
België, net zoals dat met de HSL zelf het geval is geweest.  
De “Reconstructie HSL-Zuid” door de Tijdelijke Commissie Infrastuctuurprojecten (TCI, 
2004) spreekt op verschillende plaatsen in het ontwikkelingstraject van de HSL over “zor-
gen over aansluiting met België”. Ten tijde van de HSL nota bleek al dat België - dat inder-
tijd in het internationaal overleg de aftakking naar Amsterdam zelf voorgesteld had - weinig 
belang meer had bij een HSL richting Nederland. 
 
Onderhandelingen met België 
“België” is reeds in een vroege fase een belangrijk knelpunt. Er bestaat niet alleen verschil 
van inzicht over het tracé, maar ook over de verdeling van de kosten daarvan en de inpas-
singmaatregelen. Illustratief voor de moeizame wijze waarop het proces met België ver-
loopt, is het feit dat de projectleider HSL aangeeft dat er bij de Belgische nationale over-
heid nauwelijks belangstelling bestaat voor de doortrekking van de HSL in noordelijke rich-
ting. De prioriteit in België ligt bij het traject Brussel-Parijs. Daarbij komt dat de NMBS 
niet zit te springen om zich nog dieper in de schulden te steken voor investeringen in een 
lijn van Antwerpen naar Nederland. Een zo goedkoop mogelijk oplossing is hun inzet. 
De opstelling van de Belgische federale overheid en de NMBS maakt Nederland tot vra-
gende partij. Een extra complicatie is dat België het HSL-dossier koppelt aan de door dit 
land gewenste uitdieping van de Westerschelde. 
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De volgende tracés zijn aan de orde: 
- Havenwegtracé dat via vanaf Bergen op Zoom door het havengebied van Antwer-

pen loopt; 
- Bestaande lijn (lijn 12) langs Roosendaal via Essen naar Antwerpen en 
- E19-tracé langs Breda dat parallel loopt aan snelweg E19/A16. 

België heeft voorkeur voor het Havenwegtracé, dat voor hen het kortst en goedkoopst is. 
Nederland heeft een voorkeur voor het tracé langs Breda gebundeld met rijksweg 
E19/A16. Deze slepende discussie met de zuiderburen lijkt roet in het eten te gooien voor 
het uitbrengen van de tweede PKB (1991-1994), de Nieuwe HSL-nota. 
 
De onderhandelingssituatie is complex, omdat er drie tracés zijn en omdat de Belgische 
onderhandelingspartner in drie hoedanigheden aan tafel zit. Die hoedanigheden zijn: 

- de Vlaamse regering, verantwoordelijk voor de tracékeuze en de planologische in-
passing, 

- de Belgische spoorwegen (NMBS) verantwoordelijk voor financiering, aanleg en 
exploitatie en 

- de federale regering verantwoordelijk voor de overige spoorinfrastructuur. 
 
De essentie is dat voor Nederland het E19-tracé zoveel gunstiger is dan de alternatieven, 
dat overwogen werd de Belgen tegemoet te komen op het punt van verdieping van de Wes-
terschelde en alvast een deel van de aanlegkosten voor te financieren, omdat de NMBS het 
totale bedrag niet zelf kon opbrengen. 
 
De ontwikkeling van het onderhandelingsmandaat 
Eind 1996 wordt een definitief akkoord bereikt, waarbij België het door Nederland gewens-
te tracé langs Breda accepteert in ruil voor een eenmalige betaling van Nederland van f 823 
miljoen. Om tot dit eindresultaat te komen heeft het kabinet het onderhandelingsmandaat 
van de Minister van Verkeer en Waterstaat bij herhaling opwaarts moeten bijstellen: 

- November 1993: een lening van maximaal f 600 miljoen 

. Nederland is bereid tot een maximale voorfinanciering van f 500 à 600 miljoen 
voor het E19-tracé. 

. Voorfinanciering wordt uit private middelen verkregen, of, indien dit niet mo-
gelijk, uit het HSL-budget. 

. Eventuele bijdrage voor verdieping Westerschelde van maximaal f 200 miljoen. 
 
Tabel 7  Kosten grensoverschrijdende tracé’s (in miljoenen guldens, november 1993)  
(bron: TCI, 2004) 
 
 Kosten Nederland Kosten België Totale kosten 

Havenwegtracé (variant GH) 4,2 0,6 4,8 
Lijn 12 (variant FH) 3,2 1,9 5,0 
E 19-tracé (variant FZ) 3,2 1,3 (+0,7) 4,5 (+0,7) 

 
- Maart 1994: f 700 miljoen als bijdrage in plaats van lening 

Het idee van een lening is nu verlaten: 
. Nederland verleent België bijdrage ter grootte van het verschil tussen het E19-

tracé en het Havenwegtracé, zijnde f 700 miljoen. 
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. Deze f 700 miljoen wordt als volgt gedekt: f 350 miljoen private financiering f 
175 miljoen Infrafonds (regulier middelen voor het SVV) f 175 miljoen FES. 

 
- Mei 1996: vooraf te betalen bijdrage van f 823 miljoen 

Een laatste verhoging van het mandaat is namelijk nodig wanneer in mei 1996 de 
minister een bod van f 775 miljoen doet en van Belgische zijde f 823 miljoen wordt 
gevraagd. Besloten wordt met dit Belgische bod in te stemmen, omdat sprake is van 
een eenmalige bijdrage waarna de risico's voor de bouw- en inpassingkosten bij 
België liggen. Op 3 oktober 1996 wordt een “akkoord op hoofdlijnen” met België 
gesloten, dat de minister ook aan de Tweede Kamer stuurt. De bijdrage, inclusief de 
door Nederland verschuldigde rente, wordt vastgelegd in een verdrag tussen Neder-
land en België. In totaal zal Nederland f 837 miljoen aan België betalen. 

 
Het uiteindelijke verdrag 
Het verdrag van 21 december 1996 vormt de bezegeling van een onderhandelingsproces 
dat vanaf 1986 geduurd heeft. In een notitie waarin de minister van Financiën over de uit-
komsten wordt geïnformeerd, staat onder meer: 
“De vorm van de overeenkomst (privaatrechtelijke overeenkomst/verdrag) is nog niet uit-
gediscussieerd. België wil een verdrag. Wij voelen meer voor een - beter juridisch afdwing-
bare - overeenkomst waarbij ook de Belgische Spoorwegen partij zijn. Dit punt wordt nog 
nader uitgewerkt.” 
In het verdrag staan de tracékeuze en de eenmalige betaling van Nederland aan België cen-
traal. Tot de overige punten uit het verdrag behoren de door België gekoppelde dossiers: 
De dossiers “Goederenlijn 11” en “IJzeren Rijn” worden in «goed overleg en nabuurschap» 
beoordeeld. Nederland zal een tracé vaststellen voor de spoorlijn Bergen op Zoom naar het 
Antwerpse havengebied (lijn 11) en zal een haalbaarheidsstudie verrichten naar tracévarian-
ten voor een goederenlijn van het Antwerpse havengebied naar het Roergebied door de 
Nederlandse provincie Limburg (de IJzeren Rijn). 
Voorts worden in het verdrag afspraken gemaakt over “Grensoverschrijdende technische 
harmonisatie”.  
Het verdrag heeft primair betrekking op het traject Rotterdam-Antwerpen. 
 
Ratificatie 
Op 16 september 1997 ontvangt de Tweede Kamer ter ratificatie het verdrag. In december 
1996 is, vooruitlopend op formele ratificatie, een deel van het bedrag van f 823 miljoen aan 
België overgemaakt. Ratificatie blijkt een formaliteit. Omdat de Tweede Kamer geen ge-
bruik maakt van de mogelijkheid om het verdrag aan uitdrukkelijke goedkeuring van de Sta-
ten-Generaal te onderwerpen, wordt het verdrag stilzwijgend geratificeerd na het verstrij-
ken van de reactietermijn van de Tweede Kamer op 18 oktober 1997. 
 
De gang van zaken rond de ratificatie wordt in de “Reconstructie HSL-Zuid” als voorbeeld 
genoemd van een situatie waarin de Tweede Kamer niets of te weinig deed met relevante 
informatie die ze wel degelijk ontving. 
“De Tweede Kamer heeft zich niet op de hoogte gesteld van de inhoud van het verdrag 
met België en dit stilzwijgend geratificeerd, terwijl dit verdrag toch op tal van punten stof 
voor discussie had moeten geven. Dat gold zowel voor wat erin stond - bijvoorbeeld af-
spraken over de ontsluiting van het Antwerpse havengebied door middel van goederen-
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spoorlijnen over Nederlands grondgebied - als voor wat er niet in stond. Zo bevatte het 
verdrag bijvoorbeeld geen bindende afspraken over belangrijke facetten van de baanvakken 
Rotterdam-Amsterdam en Antwerpen-Brussel.”  
 
Conclusie  
Nederland heeft, zo blijkt uit het voorgaande, een substantieel deel van de (Belgische) HSL 
4 betaald. Dat had een aanleiding kunnen zijn de relatie met de (Nederlandse) HSL-Zuid - 
en daarmee ook de eenheid van de hogesnelheidslijn Rotterdam-Antwerpen - duidelijker 
vorm te geven. Omdat België nogal wat voorwaarden aan het verdrag verbond door er ver-
schillende dossiers aan te koppelen, ware het niet onlogisch geweest wanneer Nederland er 
ook voorwaarden aan verbonden zou hebben. Die voorwaarden in de vorm van meer een-
heid in de HSL hadden vorm kunnen krijgen door de eenheid in technische systemen te 
waarborgen, waaronder ook de spoorwegbeveiliging. Omdat België toch al niet echt sterk 
in het project geïnteresseerd was, waren nauwere samenwerkingsbanden tussen de 35 km 
nieuwe spoorlijn op Belgisch grondgebied die deels door Nederland is gefinancierd en het 
Nederlandse HSL-project niet ondenkbaar geweest. Er hadden bijvoorbeeld bij een geza-
menlijke aanbesteding ook schaalvoordelen behaald kunnen worden. Gegeven de koppe-
ling van de HSL door België met andere dossiers, hadden nauwere relaties tussen HSL-
Zuid en HSL 4 - in wat voor vorm dan ook, maar tenminste bij het vaststellen van de sys-
teemgrens - de inzet in de onderhandelingen door Nederland kunnen en moeten zijn. Een 
gemiste kans, met, zo blijkt later, ook verstrekkende gevolgen. 

4.5 Technische keuzemomenten 

4.5.1 Inleiding 

Bij de ontwikkeling van grote en innovatieve projecten is het in het algemeen niet eenvou-
dig de gevolgen van keuzes op de lange termijn te voorspellen. Soms ontbreken geëigende 
instrumenten als een aspectgericht effectstudies, zijn er grote onzekerheid in de gebruiks-
omstandigheden en kunnen er nieuwe maatschappelijk eisen aan een systeem worden ge-
steld zoals  bijvoorbeeld crisisbestendigheid en kwetsbaarheid van vitale systeemcompo-
nenten tegen terroristische aanslagen. 
In de volgende paragrafen gaan we in op de specifieke keuze voor een beveiligingssysteem 
op HSL-Zuid / HSL 4 en op de keuze van de landsgrens tussen Nederland en België als 
systeemgrens. 

4.5.2 De keuze voor een beveiligingssysteem 

TVM430 én ERTMS of direct naar ERTMS? 
Begin jaren negentig werd een start gemaakt met het ontwikkelen van het Europese spoor-
wegbeveiligingssysteem  ERTMS, een proces dat lange tijd in beslag zal gaan nemen. Rond 
de eeuwwisseling is er de uitvraag voor biedingen voor de bovenbouw van de Nederlandse 
HSL-Zuid.  
Omdat het ERTMS-systeem nog niet operationeel was, wordt aanvankelijk uitgegaan van 
het eerst installeren van een bestaand beveiligingssysteem (zoals bijvoorbeeld het Franse 
TVM430) en het later migreren naar de Europese standaard ERTMS, die uiteindelijk in 
heel Europa moet gaan gelden. In 2003 werd nog gedacht aan TVM430 als overlay op 
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HSL-Zuid (een oplossing die in Frankrijk gekozen is voor de LGV Est c.q. POS-corridor). 
Uiteindelijk werd dit afgewezen. In april 2000 werd ERTMS versie 2.0.0 vastgesteld. Er 
heerste toen optimisme bij de leveranciers. Vanwege de toenmalige verwachting, als gevolg 
van dat optimisme, dat ERTMS snel in dienst zou komen en om ook de risicovolle geachte 
stap van een conventioneel systeem naar ERTMS te vermijden, is toen gekozen voor een 
tweede model: direct naar ERTMS.  
Op het moment van contracteren was niet duidelijk of België voor ERTMS zou kiezen en 
zo ja, welke leverancier hiervoor zou worden gecontracteerd. Daarom is in het contract met 
Infraspeed vastgelegd dat de staat de verplichting heeft om Infraspeed bij te staan in de ge-
sprekken met de Belgische leverancier over de aansluiting van de beide systemen. Begin 
2004 sloot NMBS een overeenkomst met de firma AILS (Alstom / Siemens). Hiermee 
ontstond het interfaceprobleem. 
In Nederland wordt ERTMS overigens niet alleen op de HSL-Zuid geïmplementeerd. In 
paragraaf 3.2.1 is reeds aangegeven dat de ontwikkeling van ERTMS voor Nederland ge-
start is onder leiding van ProRail in het project BB21 “Beter benutten voor de 21e eeuw”. 
Vooralsnog worden in Nederland de volgende ERTMS-systemen geïmplementeerd (zie ta-
bel 8). 
 

Tabel 8  ERTMS in Nederland 
 
Route   Primair systeem Terugvaloptie 

HSL-zuid ERTMS L2 (Alcatel) ERTMS L1 (Siemens) 
Betuweroute ERTMS L2 (Alstom) ATB-NG 
Amsterdam-Utrecht ERTMS L2 (Bombardier) + ATB  

 
We zien in deze tabel dat ERTMS Level 2 telkens van verschillende leveranciers wordt be-
trokken. Eenheid wordt daarbij kennelijk niet nagestreefd, waarmee ook eventuele schaal-
voordelen worden gemist. 
Voor de HSL-Zuid heeft Infraspeed (Siemens) zélf besloten om naast het ERTMS Level 2 
ook een Level 1 te installeren als “fall back”, zonder dat dit een contracteis was. Doel daar-
van was het vergroten van de beschikbaarheid van het spoor. België heeft dit kennelijk ook 
gedaan op HSL 4 (zie paragraaf 2.4.1). 
 
De 2007 Corridor Baseline 
Eind 2003 wordt geconstateerd door het ministerie van Verkeer en Waterstaat en RFF 
(Franse inframanager) dat er niet tijdig een interoperabele versie ERTMS (SRS 3.0.0) be-
schikbaar komt voor de PBKA-corridor en de in Frankrijk in aanbouw zijnde LGV Est. 
Vanaf begin 2004 zet de zogenoemde “2007 Corridor Group” (HSL-Zuid, RFF, ERTMS 
Users Group en Belgische, Luxemburgse en Duitse infraproviders) zich in om, vooruit-
lopend op versie 3.0.0, tijdig een interoperabele versie vast te stellen. Implementatie van de 
“2007 Corridor Baseline” moet leiden tot interoperabiliteit op de beide corridors PKBA en 
LGV Est (POS).  
In de praktijk betekent dit overigens niet dat op de hele corridors ERTMS voorhanden zal 
zijn. Op de binnenkort te openen LGV Est in Frankrijk wordt een dubbel beveiligingssys-
teem aangebracht: TVM430 en ERTMS Level 2. Op de Franse LGV Nord en de Belgische 
HSL 1 (Parijs-Brussel en tevens onderdeel van de corridor PBKA) is TVM430 geïnstal-



Technische Universiteit Delft 
 

74 

leerd. Ook de eveneens binnenkort te openen verbinding met Londen, de Channel Tunnel 
Rail Link (CTRL), is voorzien van TVM430. 
ERTMS wordt overigens, zoals in paragraaf 3.5 reeds werd aangegeven, in Frankrijk ook 
overwogen bij de vergroting van de capaciteit van de LGV Sud-Est Parijs-Lyon (nu: 
TVM300).  
 

Terugvalopties 
Gelet op het feit dat ERTMS bij lange na geen uitontwikkeld product is, is er altijd discus-
sie geweest over het nut en de noodzaak van terugvalopties. 
Sinds 2003 waren er discussies met de vervoerder HSA c.q. NS of er een extra beveiligings-
systeem als terugvaloptie naast ERTMS gewenst zou zijn. Dit werd echter door de minister 
consequent afgewezen onder verwijzing naar ERTMS Level 1 als terugvaloptie. 
Een aantal terugvalopties wordt vanaf zomer 2004 in meer of mindere mate bestudeerd. 
In een vroege fase vallen af (LREHC, 2005): 

- TVM430 en 
- LZB/PZB. 

Naderhand is nog een aantal opties afgevallen, waaronder uitgebreidere TBL2- en ATB 
NG-varianten voor 300 km/uur. 
De projectorganisatie HSL-Zuid ziet echter grote risico’s als het contract met Infraspeed 
aangepast moet worden. Onder de in 2005 onderzochte zes alternatieven (tabel 9) is dan 
ook een aantal alternatieven waarbij niet primair de infrastructuur moet worden aangepast. 
 

Tabel 9  Onderzochte terugvalopties  
(bron: Tweede Kamer 2005a) 
 
Alternatief   vmax 

(km/u) 

Beveiligingssystemen 

TBL2 160 ERTMS L2 ERTMS L1 TBL2 

ATB-NG 160 ERTMS L2 ERTMS L1 ATB-NG (NL)-TBL2 (B) 

Infra- 

struc- 

tuur ERTMS L1 overlay bestaand spoor 300 ERTMS L2 ERTMS L1 ERTMS L1 (overlay best.spoor) 
Siemens Dispolok: Siemens treinen 200 ERTMS L2 ERTMS L1 ATB-EG 

Mitsui: Siemens treinen 160 ERTMS L2 ERTMS L1 ATB-EG STM-ATB 

Trein 

Angeltrains: Bombardier treinen 160 ERTMS L2 ERTMS L1 ATB-EG STM-ATB 
0-var. (geen actie)  ERTMS L2 ERTMS L1 STM-ATB 

 
 
Meer in detail zijn de drie infrastructurele opties uit tabel 9 weergegeven in tabel 10 (die-
ook een overzicht bevat van de overige beveiligingssystemen op de corridor Parijs-
Brussel-Keulen-Amsterdam-Londen). 
De minister gaf de voorkeur aan een niet-infrastructurele optie en wilde geen extra bevei-
ligingssysteem aanbrengen. Dit om de contractuele relatie tussen de projectorganisatie 
HSL-Zuid en Infraspeed niet te bemoeilijken. In de opsomming van de onderzochte op-
ties ontbreekt in de ogen van HSA de optie om met ATB-NG op HSL-Zuid en TBL2 op 
HSL 4 (met bakenverdichting) te rijden waardoor 300 km/h rijden mogelijk zou kunnen 
worden. 
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Tabel 10  Onderzochte infrastructurele terugvalopties en overige systemen PBKAL 
(naar: LHERC, 2005) 
 
Tracédeel Contractueel Optie: 

TBL2 op HSL-zuid 

en HSL 4 

Optie: 

ATB-NG op HSL-Zuid 

TBL2 op HSL 4 

Optie: 

ERTMS Level 1 

op bestaand spoor 

Amsterdam-Schiphol ATB-EG ATB-EG ATB-EG ATB-EG/ERTMS L1 
Schiphol-R’dam noord ERTMS L2 ERTMS L2/TBL2 ERTMS L2/ATB-NG ERTMS L2 
Rotterdam ATB-EG ATB-EG ATB-EG ATB-EG/ERTMS L1 
R’dam zuid-grens ERTMS L2 ERTMS L2/TBL2 ERTMS L2/ATB-NG ERTMS L2 
grens NL-B  
grens-Antwerpen ERTMS L2 ERTMS L2/TBL2 ERTMS L2/TBL2 ERTMS L2 
 
A’pen/Leuven-Brussel Krokodil + in Brussel Krokodil/TBL1 
Brussel-Halle TBL2 
Halle-grens TVM430 
grens B-F  
grens-Lille-Parijs TVM430/KVB 
 
Leuven-Luik TBL2 
Luik-grens (Aken) ERTMS L2 
grens B-D  
grens (Aken)-Keulen PZB/LZB 
  
Lille-Kanaaltunnel TVM430/KVB 
grens(Kanaaltunnel)F-GB TVM430  
Kanaaltunnel-Londen TVM430 

 
 
HSA is van mening dat als mogelijke opties de overlay met TBL2 (evt. ATB-NG) en ba-
kenverdichting op 300 km/h als backup voor ERTMS de meest geschikte variant is. Ook 
reverse STM-TBL2 (evt. ATB-NG) met bakenverdichting is een variant die nog in beeld 
zou moeten blijven. HSA kan zich niet vinden in de conclusie dat er geen extra beveili-
gingssysteem als terugvaloptie nodig is.  
HSA meent dat niet alles onderzocht is en dat het “Feitenonderzoek terugvalopties HSL-
Zuid” de lading niet dekt en veel zaken niet onderschrijft. “Vervoerder HSA is van mening 
dat de aanleg van een extra beveiligingssysteem nodig is als vangnet voorhet geval ERTMS 
kinderziektes vertoont. Omdat op de HSL-Zuid al sprake is van een fall-back systeem, 
ERTMS Level 1, acht ik [de minister] aanleg van een extra systeem niet nodig.”  
Het voorkeursscenario van HSA bestaat nu een tijdelijke dienst met locomotieven en rijtui-
gen waarmee 160 km/uur over de nieuwe HSL-infrastructuur gereden kan worden, totdat 
er voldoende V250-treinen door AnsaldoBreda geleverd zijn en omgebouwde V300 Tha-
lystreinen beschikbaar zijn. (Tweede Kamer, 2005a) 
 
LREHC concludeert in een second opinion van november 2005 dat het met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid inderdaad niet mogelijk is om één van de drie door HSL-
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Zuid en ProRail nader uitgewerkte terugvalopties (TBL2, ATB-NG en ERTMS Level 1 
overlay) vóór 1 april 2007 te realiseren en vrij te geven (LREHC, 2005). 
De vraag naar een eventuele noodzaak van een fall-back systeem naast ERTMS Level 2 en 
Level 1 wordt door de projectorganisatie HSL-Zuid eveneens gesteld aan de European 
Economic Interest Group in Brussel. In de uitgangspositie wordt echter het eerder gehan-
teerde standpunt ingenomen dat in combinatie met ERTMS Level 2 en Level 1 een hoog 
niveau van beschikbaarheid gegarandeerd wordt en dat een extra terugvaloptie door een 
systeem als TVM430, TBL2 of ATB-NG niet nodig wordt geacht. Het antwoord gaat hier 
echter niet echt op in. Men acht een terugvaloptie weliswaar verstandig, maar verwijst naar 
Italië waar spoedig resultaten zullen zijn van commerciële exploitatie met Level 2 zonder 
fall-back. 
 
Conclusie    
Het lijkt erop dat de projectorganisatie HSL-Zuid bij het aangaan van het contract met In-
fraspeed heeft gekozen voor een beveiligingssysteem dat op dat moment nog nergens ope-
rationeel was. Vanuit de Europese gedachte is dit alleszins begrijpelijk, maar in bedrijfseco-
nomisch opzicht ook een niet gering risico. Opmerkelijk is dat voor de lijn van Parijs-
Brussel en zelfs voor de net als de HSL-Zuid binnenkort in gebruik te stellen Channel 
Tunnel Rail Link is gekozen voor TVM. De eveneens nieuwe LGV Est met verbinding 
naar Duitsland kent een dubbele standaard: ERTMS versie 2.3.0 én TVM430, al is hier nog 
geen ervaring mee opgedaan. 
In paragraaf 2.2 is gebleken dat er naast de noodzakelijke vernieuwingen voor een hoge-
snelheidsspoorweg in vergelijking met een klassieke spoorweg, Nederland een groot aantal 
andere innovatieve aspecten aan de HSL-Zuid verbonden heeft. De projectorganisatie 
HSL-Zuid, lijkt als onderdeel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, telkens syste-
matisch voor mogelijke innovaties te kiezen. Zo ook met de keuze voor ERTMS.  
Dit is niet zonder meer vanzelfsprekend. Niet voor niets werd er aanvankelijk, omdat het 
ERTMS-systeem nog niet operationeel was, uitgegaan van het eerst installeren van een be-
staand beveiligingssysteem (zoals bijvoorbeeld het Franse TVM430) en het later migreren 
naar de Europese standaard ERTMS. Wanneer er analoog aan de Franse bi-standaard (aan-
vankelijk) voor TVM gekozen zou zijn, dan zou de mogelijkheid gecreëerd zijn zonder al te 
veel problemen niet alleen naar Brussel en Parijs te rijden, maar ook tot aan de Middelland-
se Zee of via Lille naar Londen. Bovendien zouden dan de bestaande Thalys-treinen niet 
omgebouwd hoeven te worden. Later had (een uitontwikkeld) ERTMS Level 2 toegevoegd 
kunnen worden. Voordeel voor TVM als terugvaloptie naast ERTMS Level 2 - in plaats 
van ERTMS Level 1 (waarmee dus óók een tweede systeem naast ERTMS Level 2 op de 
HSL-Zuid/HSL 4 geïnstalleerd wordt) - is dat in geval van gebruik van deze terugvaloptie 
gewoon 300 km/uur gereden kan worden i.p.v. slechts 160 km/h zoals het geval is bij 
ERTMS Level 1. Andere systemen die werken met balises vragen in Nederland bij 300 
km/uur om baliseverdichting. TVM kent dit nadeel niet omdat het hier een systeem betreft 
dat gebruik maakt van spoorstroomlopen en derhalve continue treindetectie biedt. 

4.5.3 De keuze voor een systeemgrens 

Er zijn aanwijzingen dat een aantal interessante technische keuzemomenten en ontwerpva-
rianten niet volledig is benut of onderkend. Nederland en België hebben elk - zo bleek ook 
al in paragraaf 4.4 - op hun eigen manier de HSL-verbinding ontwikkeld. Zowel bij de aan-
leg van de infrastructuur als de keuze van vervoerders is niet op gestructureerde basis sa-
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mengewerkt. Pas nadat de problemen met de beveiliging op de voorgrond traden is er sa-
menwerking ontstaan tussen beide landen. 
Dit roept vragen op, immers het betreft hier een spoorlijn voor doorgaande internationale 
treinen. Als verklaring wordt wel gewezen op de manier waarop Nederland de eisen van de 
Europese Commissie rond mededinging en aanbesteding in dit project heeft toegepast. 
Nederland is hierbij duidelijk veel verder gegaan dan België, dat op traditionele wijze aan-
besteed heeft. 
 
De publiek-private samenwerking (PPS), toegepast in het Nederlandse project, werd in in-
terviews opgevoerd als argument voor de stelling dat bovenstaande projectvariant niet mo-
gelijk was. 
Men ging er dus kennelijk van uit dat België niet mee had willen doen met PPS. De projec-
tomschrijving waarop de verschillende leveranciers konden bieden, had echter kunnen be-
staan uit een klein (Belgisch) deel dat contant betaald zou worden bij oplevering en een 
groot (Nederlands) deel dat betaald zou worden in termijnen over een periode van 25 jaar. 
Dan waren de veronderstelde economische voordelen ook behaald als België mee had ge-
daan aan een PPS-constructie. Daar komt nog eens bij dat een zeer aanzienlijk deel van de 
kosten van de HSL 4 tussen de Nederland-Belgische grens en Antwerpen toch al door de 
Nederlandse overheid is betaald. Hier is in paragraaf 4.4 nader op ingegaan. 
 
In genoemde projectvariant zou de HSL-bovenbouw van Rotterdam tot Antwerpen uitge-
rust zijn met dezelfde technische middelen. Dan had de trein met 300 km/uur de grens 
kunnen passeren met ERTMS 2.2.2+. Technisch gezien zou er dan geen grens geweest zijn. 
Er zouden ook geen vertragingen en extra kosten zijn ontstaan door de technische verschil-
len tussen de leveranciers. Maar dit is wijsheid achteraf, waar een niet al te grote nadruk op 
gelegd moet worden. Laatstgenoemd voordeel zou gezien moeten worden als een onver-
wachte beloning voor economisch correct handelen. 
Er is echter geen aanwijzing gevonden dat genoemde projectvariant op enig tijdstip in be-
schouwingen over HSL-Zuid is betrokken. Daarmee is een kans op besparingen gemist. 
Een projectgrens van de HSL-Zuid-bovenbouw bij de overgang op conventioneel spoor te 
Antwerpen had besparingen opgeleverd door minder Radio Block Centres. 
Door de HSL-bovenbouw van Schiphol tot Antwerpen als één project aan te besteden, 
hadden beide landen ook kunnen profiteren van de lagere prijs per kilometer als gevolg van 
de schaalvergroting. 
 
Met name de keuze voor één leverancier voor de beveiliging voor het gehele traject had 
grote voordelen op kunnen leveren en de huidige afstemmingsproblemen in elk geval een 
stuk eenvoudiger gemaakt. Er wordt wel gesteld dat EU mededingingsregels niet toeston-
den om voor één leverancier te kiezen. De vraag is echter of het belang van harmonisatie 
en afstemming tussen systeemdelen ook in juridische zin niet geprevaleerd zou hebben bo-
ven een strikte uitleg van de betreffende EU regelgeving, dit mede in het licht van het spe-
ciale, Europese, karakter van deze spoorverbinding. Ook is het niet duidelijk wat het ver-
schil is tussen een aanlegmonopolie in elk land afzonderlijk of in twee landen. Interessant is 
dat Nederland noch België door de EU aangeschreven is voor overtreding van de mede-
dingingsregels. 
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Een tweede punt waar samenwerking niet optimaal is geweest betreft de keuze van de 
plaats waar de twee afwijkende beveiligingssystemen van Nederland en België gekoppeld 
worden. Voor de lijn Rotterdam-Antwerpen is hierbij gekozen voor de landsgrens en niet 
voor de systeemgrens. Als de systeemgrens als uitgangspunt was genomen, zoals op het 
baanvak Luik-Aken is gebeurd, waarbij de systeemgrens bij het eerste grote Duitse station 
(Aken) ligt, dan is het veel eenvoudiger om de systemen op elkaar aan te sluiten. Een sys-
teemdeling in de verkeersbegeleiding en beveiliging ter hoogte van hetzij Rotterdam, hetzij 
Antwerpen was veel logischer geweest.  
 
Met betrekking tot beide genoemde punten moet opgemerkt worden dat er weliswaar fre-
quent en intensief overleg heeft plaatsgehad tussen Nederland en België, maar dit kennelijk 
inhoudelijk tekort geschoten heeft. 
 
Naastingsverdragen 
Analyserend kan gesteld worden dat het kiezen voor de landsgrens als projectgrens waar-
schijnlijk historisch verklaarbaar is. Bij het ontstaan van het internationale spoorwegnet, tij-
dens de hoogtij van het nationalisme rond 1900, was het gebruikelijk dat de landsgrens ook 
de projectgrens was. Die keuze was toen ook te rechtvaardigen omdat op de landsgrenzen 
van personeel, materieel en rijrichting kon worden gewisseld. In het jaar 2000 met high-
tech en internationale samenwerking is een dergelijke keuze niet meer nodig. 
Wellicht was men zich er niet van bewust dat er een relatie ligt met de zogenoemde Naas-
tingsverdragen die in het verleden zijn afgesloten. In totaal zijn er in het kader van de nati-
onalisatie van de spoorwegen door Nederland en België drie Naastingsverdragen gesloten. 
Het netwerk van de op te heffen particuliere maatschappijen werden daarbij tussen Neder-
land en België verdeeld. Nederland verwierf het eigendom van achtereenvolgens de trajec-
ten (Sluiter, 1967): 

- Zevenbergen-Roosendaal-Essen per 1 juli 1880 
- Aken-Maastricht-Hasselt en Tilburg-Turnhout per 1 juli 1898  
- Mechelen-Terneuzen per 1 juli 1948. 

 
Het is frappant in het licht van deze historische gegevens dat een hypermodern spoorweg-
concept als de HSL een systeemsplitsing langs nationale grenzen kent. Het HSL-project 
hinkte hiermee - vermoedelijk onbewust - op twee gedachten.  
 
Achteraf gezien zijn er argumenten voor de stelling dat het beter zou zijn geweest als Ne-
derland de HSL vanaf het begin samen met België als één project had ontwikkeld, i.p.v. dat 
men nu achteraf probeert om twee verschillende systemen met elkaar te verbinden. 

4.6 Conclusies 

Een project van deze omvang is nooit af; men blijft leren uit de ervaringen die tijdens de 
bedrijfsvoering naar voren komen. Voor het begin van de bouwfase worden afspraken ge-
maakt over planning en kosten tussen bouwheer, bouwer en toeleveranciers. Hierbij kan 
men geen rekening houden met de gevolgen van onverwachte tekortkomingen en tegensla-
gen. Maar in de afspraken kan men wel regels opnemen om bij onvoorziene tekortkomin-
gen te komen tot nieuwe afspraken over planning en kosten.  
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Uit de TCI-rapportage is naar voren gekomen dat tijdens het project een overgang van De-
sign and Construct naar Design, Build, Finance and Maintain tot stand kon komen. Het 
valt buiten het bereik van dit onderzoek na te gaan hoe deze overgang de samenwerking 
tussen publieke en private partijen ten positieve heeft beïnvloed. 
Men kan tenslotte in een flexibele contractvorm ook rekening houden met kennistekort-
komingen die gaande het project zichtbaar worden. Dit is in het geheel niet ongebruikelijk 
bij technologisch innovatieve projecten van deze omvang.  

4.6.1 Terugblik op keuzes 

In terugblik zouden een aantal keuzes en hun gevolgen voor de besluitvorming nadrukke-
lijker aan de orde hebben kunnen komen: 
 

- het direct kiezen voor een nieuwe beveiligingstechnologie, die op het moment van 
keuze  nog niet operationeel is, terwijl er op dat moment op de markt goede syste-
men voorhanden zijn.  In concreto betekent dat de keuze voor het doorzetten van 
de ERTMS-ontwikkeling versus bestaande systemen zoals bijvoorbeeld TVM430. 

- de keuze voor innovatie in plaats van een incrementele ontwikkeling: de ontwikke-
ling van beveiligingssystemen voor hogesnelheidsspoorlijnen is in België veel meer 
een incrementeel proces geweest is. We zien in België met de ontwikkeling van 
TBL2 een evolutionaire ontwikkeling, terwijl Nederland veel meer een systeem-
sprong maakt van het traditionele ATB naar ERTMS. 

- de keuze tussen koppeling van de Nederlandse beveiliging en de Belgische beveili-
ging op de landsgrens of op een technisch eenvoudiger punt nl. bij het eerstvol-
gende aantakkingspunt op het conventionele netwerk, bijvoorbeeld ten noorden 
Antwerpen. Deze keuze had in het verdrag tussen Nederland en België geregeld 
kunnen worden, Nederland heeft immers een substantieel deel van de Belgische 
HSL 4 betaald. 

- het contractueel uitontwikkelen van ERTMS versie 2.2.2, terwijl 2.3.0 vooralsnog 
de nieuwe standaard zou gaan worden. 

- het onderkennen van de noodzaak tot systeemintegratie bij het opleveren van het 
gehele systeem in de praktijk. 

 

4.6.2 Vooruitblik op keuzes 

Tijdens het onderzoek zijn een aantal kennistekortkomingen gesignaleerd waarin wellicht 
nog niet afdoende is voorzien: 

- Het zodanig vormgeven van contracten met het bedrijfsleven dat de risico’s en kos-
ten daar gelegd worden waar zij gezien de aard en inhoud van de contracten het 
beste thuis horen. Hierbij zouden contracten waarin technologische ontwikkeling 
een belangrijke rol speelt van een goede vakinhoudelijke check voorzien moeten 
worden.  

- De migratie c.q. doorontwikkeling van ERTMS naar steeds hogere levels (van 
ERTMS Level 1 naar 2 en ERTMS Level 2 naar Level 3) betekent dat de kosten en 
de risico’s van spoorbeveiliging verschuiven van infrabeheerder naar treinoperator. 
Het is niet duidelijk wat hiervan de reden is en nog minder of dit een noodzakelijke 
ontwikkeling is. 
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- Het proces van softwareontwikkeling zal niet stoppen bij het in dienst stellen van 
het HSL-spoor. Uit analogie met de luchtverkeersleiding is duidelijk dat er een ge-
regelde opwaardering nodig zal zijn, waarbij vooralsnog niet duidelijk is hoe deze 
opwaardering tijdens het gewone bedrijf zal worden geregeld geregeld  boven het 
niveau van een procedurele benadering. 

 
Het beantwoorden van de kamervragen in termen van redelijkheid en billijkheid van de ge-
kozen ontwikkelingen behelst daarmee een zo goed mogelijk onderbouwde momentopna-
me, waarin onzekerheden in besluitvorming en technologieontwikkeling met een flexibele 
vorm van samenwerking moeten worden opgevangen. 
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5 Antwoorden op kamervragen 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk staat de beantwoording van de kamervragen centraal. Hierbij wordt 
voortgebouwd op de in voorgaande hoofdstukken vergaarde informatie. 
Alvorens in te gaan op het beantwoorden van de kamervragen is het belangrijk deze vragen 
in een context te plaatsen. Het toetsen van de projectkeuzen die bij het ontwikkelen van 
ERTMS zijn gedaan, kan niet los gezien worden van een aantal belangrijke ontwikkelingen 
die zich recent hebben voorgedaan in het aanbesteden, ontwerpen en bouwen van grote in-
frastructuurprojecten. Het gaat daarbij niet zozeer om het onderbouwen van de feitelijke 
keuzes voor een bepaalde versie, maar om de ontwikkelingen die op de achtergrond die 
keuzes hebben gestuurd. Deze ontwikkelingen zijn mede bepalend voor de beoordeling van 
de redelijkheid en billijkheid van de gemaakte keuzes. 
 
Fasering van de invoering van ERTMS op het baanvak Rotterdam-Antwerpen 
Sinds de motie Gerkens-Roemer heeft zich een aantal nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. 
Het meest belangrijk is de brief aan de kamer (Tweede Kamer, 2007b) welke de vraag op-
werpt of er op het baanvak Rotterdam-Antwerpen nog wel sprake zal zijn van een over-
gangssituatie. Zie ook het antwoord op vraag 1.4 in paragraaf 5.3. 

5.2 Beantwoording van de hoofdvragen 

Vraag 1: Welke redenen maken een upgrade van ERTMS versie 2.2.2 naar ERTMS versie 2.3.0 
noodzakelijk? In hoeverre zijn deze redenen redelijk en billijk? 

 
Om een aantal (technische) redenen is deze upgrade noodzakelijk. Dit zijn de volgende: 

- De keuze voor het wisselen van veiligheidsregime bij de gewenste dienstsnelheid. 
- Versie 2.2.2 moet gezien worden als een tussenstap in een ontwikkelingsproces en 

niet als eindproduct. Het is logisch dat een tussenversie technische fouten bevat, in 
dit geval ruim 100 kleinere en grotere fouten. Daarnaast heeft voortschrijdend in-
zicht geleid tot de beslissing om de gebruiksmogelijkheden in beperkte mate uit te 
breiden. 

- Versie 2.2.2 bleek tevens niet interoperabel te zijn, omdat  de specificatie van versie 
2.2.2 op meerdere wijzen interpreteerbaar bleek te zijn, waardoor de verantwoorde-
lijke experts de ruimte kregen om eigen, lokale versies te ontwikkelen in hun res-
pectievelijke landen. Lokale aanpassingen zijn tamelijk gebruikelijk, omdat de ge-
bruiksomstandigheden in de verschillende landen soms een meer of minder uitge-
breide set van gebruiksmogelijkheden vereisen, maar als zij leiden tot incompatibele 
implementaties, dan komt de interoperabiliteit in gevaar. 

- Versie 2.3.0 is in dit licht te zien als een doorontwikkelde versie 2.2.2 met daaraan 
gekoppeld extra functionaliteit. Het resultaat is een interoperabele versie, d.w.z. dat 
treinen hiermee zonder problemen van het ene naar het andere land kunnen rijden. 
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Als Nederland bij versie 2.2.2 gestopt zou zijn, dan zouden de hoge snelheidstreinen de 
grens niet met de gewenste dienstsnelheid kunnen passeren. Op dit moment zijn de geïn-
stalleerde ERTMS-systemen in Nederland en België nog niet volledig compatibel. Dit komt 
omdat de ERTMS-systemen in beide landen door verschillende leveranciers ontwikkeld en 
gebouwd zijn. Om dit gat tussen deze twee verschillende implementaties te overbruggen is 
gekozen voor: 

- het ontwikkelen van een technische module, de zogenoemde Gateway, die de beide 
RBC’s (in Rotterdam en Antwerpen) op een niet-standaard manier aan elkaar kop-
pelt; 

- de ontwikkeling van een aangepaste ERTMS-versie, te weten versie 2.3.0 Corridor 
(die geschikt is voor de corridors PBKA en POS), om toepassing van de Gateway 
mogelijk te maken. 

 
In dit licht bezien zijn deze redenen redelijk en billijk. 
 
 
Vraag 2:  In hoeverre is door de minister genoemde migratietijd van ERTMS 2.2.2 naar ERTMS versie 

2.3.0 redelijk en billijk? 
 
Om de volgende redenen is deze door de minister genoemde migratietijd redelijk en billijk: 
Zoals bij antwoord 1 al werd aangegeven was 2.2.2 een product in ontwikkeling. Volgens 
wettelijk voorschrift dient het testen en valideren van beveiligingssystemen volgens een 
zorgvuldige en systematische aanpak plaats te vinden. De opdrachtgever, de Nederlandse 
overheid (Rijkswaterstaat), is verantwoordelijk voor het testen van dat deel van de beveili-
ging dat in en naast het spoor geïnstalleerd wordt. Rijkswaterstaat heeft besloten om elke 
tussenversie uitgebreid te testen en valideren. Dit gold ook voor versie 2.2.2, ook toen be-
kend was dat dit een tussenversie zou worden. 
De migratie van versie 2.2.2 naar versie 2.3.0 is niet in een keer genomen. In de praktijk zijn 
er de 2.2.2+, 2.3.0- en 2.3.0 Corridor versies (geweest), waarvoor telkens een proces van 
ontwikkeling, internationale overeenstemming, testen, valideren en toelaten georganiseerd 
moest worden. Bij het ontwikkelen van de beveiligingstechniek was een belangrijk pro-
bleem dat de infrastructuur en het rollend materieel niet als een samenhangend systeem 
ontwikkeld zijn, maar als aparte lijnen. 
De vraag of de bestelde treinen (veilig) kunnen rijden over de nieuwe infrastructuur kan pas 
worden beantwoord wanneer de treinen in regulier bedrijf rijden. Bij het rollend materieel 
bleek er een kritische rol te zijn voor de On Board Unit (OBU), waarmee de trein-wal 
communicatie plaatsvindt. Een productieversie van deze OBU was niet voorhanden. De 
planning van het HSL-project was al kritisch omdat niet teruggevallen kon worden op 
reeds bestaande kennis en ervaring elders in Europa. Men moet zich realiseren dat in een 
degelijk project geen standaard beproefde producten voorhanden zijn. Elke ontwikkelings-
stap vereist een eigen tijdspad. 
Verkorting en versnelling van dit gehele proces zou belangrijke consequenties gehad kun-
nen hebben voor de spoorveiligheid. 
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Vraag 3:  In hoeverre is de door de minister genoemde en door de vervoerder HSA verlangde testperiode 
van 20 weken op de lijn zelf in plaats van op het testnetwerk redelijk en billijk? 

 
Om de volgende redenen is de minister genoemde en door de vervoerder HSA verlangde 
testperiode van 20 weken op de lijn zelf in plaats van op het testnetwerk redelijk en billijk: 
In de praktijk blijkt telkens weer dat de invoering van een nieuw systeem tijd kost. Testen 
gebeurt maar voor een klein deel in het laboratorium, waar met name onderdelen en sub-
systemen getest kunnen worden. Ook op testcircuits kan niet de echte vervoerspraktijk ge-
test worden. Dit betekent dat complete treinen pas op de baan waar zij daadwerkelijk inge-
zet gaan worden uitgebreid getest kunnen worden. Hierbij wordt een compleet pakket van 
verkeerstechnische en vervoerstechnische tests doorlopen. Deze integrale beproeving is het 
moeilijkste onderdeel van de testprocedure.  
Bij de huidige strakke planning mogen zich geen tegenslagen voordoen, waarbij de vrije be-
schikbaarheid van de baan voor beproeving afgestemd moet worden met andere gebrui-
kers. 
Een beperkte marge binnen de contractueel vastgelegde nominale periode van 20 weken is 
dan ook zeer zinvol. 
 
Toelichting 
Een integrale aanpak van de driehoek Overheid-Infraspeed-HSA zou het project ten goede 
zijn gekomen. Op papier sloten de deelprojecten infrastructuur en vervoer op elkaar aan, 
maar dat is niet genoeg. Door alle partijen is de noodzaak tot een integrale systeembeproe-
ving erkend. Dit heeft geleid tot een informeel overleg tussen de betrokkenen en tot het 
onderkennen van de noodzaak regie tussen de partners te organiseren. 

5.3 Beantwoording van de deelvragen 

De hierboven geadresseerde hoofdvragen konden nader uitgewerkt worden in de deelvra-
gen.  
 
Vraag 1.1 Wat zijn grootste verschillen tussen ERTMS versie 2.2.2. en ERTMS versie 2.3.0? 
 
De grootste verschillen tussen ERTMS versie 2.2.2. en ERTMS versie 2.3.0 zijn de volgen-
de: 
Versie 2.2.2 was een technisch incomplete en niet-interoperabele versie. Interoperabiliteit 
was met name een probleem, omdat aan beide kanten van de grens verschillende systeem-
leveranciers aan het werk gingen. Dit leidde tot interpretatieverschillen van de specificaties 
door de verschillende leveranciers. Nadere afstemming op de grensovergang was noodza-
kelijk geworden. Deze afstemming heeft geleid tot een geconsolideerde versie 2.3.0 die aan 
de eis van interoperabiliteit voldoet en die communicatie tussen materiaal van verschillende 
leveranciers mogelijk maakt. Omwille van grensoverschrijdend verkeer is aan versie 2.3.0 
een klein aantal extra functionaliteiten toegevoegd, waaronder de GSM-R registratie. Uit 
versie 2.3.0 zijn bijna alle lacunes van versie 2.2.2 gehaald (de rest is overgeheveld naar de 
nog te ontwikkelen versie 3.0), terwijl de functionaliteit iets uitgebreid is. 
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Toelichting:  
Een complex van technische gegevenheden en historische keuzes heeft deze upgrade on-
vermijdelijk gemaakt. 
 
 
Vraag 1.2 Is versie 2.3.0 noodzakelijk om 300 km/uur te rijden?  
 
Technisch is er geen bezwaar om met ERTMS versie 2.2.2 een trein te laten rijden met een 
snelheid van 300 km/uur wanneer het beveiligingssysteem over het hele traject van een-
zelfde leverancier is. Dit geldt dus ook voor grensoverschrijdend treinverkeer. Daarvoor is 
dus geen versie 2.3.0 nodig. Het rijden met een hogere snelheid dan 160 km/uur onder 
ERTMS level 1 vereist wel de installatie van extra bakens (balises) in de baan, wat men in 
Nederland te duur vond (de afschrijvingsperiode was te kort, zie Tweede Kamer, 2005a), 
maar in Spanje wel heeft gedaan. 
De snelheidsbeperking is het gevolg van Nederlandse wetgeving. Deze vereist continue 
signaaloverdracht en niet pseudo-continue signaaloverdracht zoals in België toegelaten is. 
Voor continue signaaloverdracht is ERTMS Level 2 vereist.  
Op de grens van Nederland en België wordt echter voorlopig met een overgangsregime 
gewerkt. Dat betekent dat met ERTMS Level 1 gereden wordt. Dit betekent er geen conti-
nue signaaloverdracht is, waardoor de baanvaksnelheid in Nederland niet de gewenste 300 
km/uur mag zijn, maar slechts 160 km/uur zal zijn. Er is gekozen voor deze technische 
oplossing, niet voor aanpassen van de Nederlandse regelgeving.  
In de voorziene eindsituatie vindt een RBC-RBC-koppeling plaats waardoor met ERTMS 
Level 2 300 km/uur gereden kan worden. Dan kan op volle snelheid de grens gepasseerd 
worden. 
 
 
Vraag 1.3 Welke alternatieve versies van het ERTMS-systeem zijn onderzocht? 
 
De vraag naar alternatieve versies van ERTMS kan op twee manieren beantwoord worden, 
afhankelijk van wat men onder alternatieve versies verstaat. 
 

- Als gevraagd wordt naar alternatieven voor ERTMS, dan is het antwoord als volgt:  
Uit de door het onderzoekteam ingeziene rapporten blijkt dat de Nederlandse en 
Belgische overheden onderzocht hebben of de bestaande beveiligingssystemen toe-
komstwaarde hadden in technische (interoperabiliteit) en economische zin (fase in 
de economische levenscyclus, investeringskosten etc.). Nadat de gevonden opties 
naast de lijst van deze criteria en wensen gelegd werden, bleek dat geen van deze 
systemen op den duur op draagvlak kon rekenen. De keuze voor een nieuw, inter-
operabel, systeem op Europees niveau is dan een logische keuze. Er kon echter niet 
vanaf nul begonnen worden, maar er moest rekening worden gehouden met be-
staande praktijken en (spoorwegtechnische en industriepolitieke) wensen die in de 
betreffende landen speelden. Er is dus geen sprake van een proces waarbij vrij op 
een objectiveerbare manier gekozen kan worden uit beschikbare alternatieven op 
grond van een systematische analyse, zoals bij de tracévarianten het geval is ge-
weest. 
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- Als gevraagd wordt naar alternatieven binnen ERTMS, dan is het antwoord als 
volgt: 
De verschillende versies van ERTMS zijn geleidelijk ontwikkeld in de vorm van een 
aantal elkaar opvolgende varianten die ieder een verbetering van de voorgaande 
versie betekenden. In dit proces zijn diverse tussenvarianten ontwikkeld met elk 
hun eigen plus- en minpunten. Deze brachten tijdelijke of (in geval van grensover-
schrijdend verkeer) corridorspecifieke verbeteringen teweeg. De keuze voor de ver-
sie 2.3.0 bleek de enige juiste keuze te zijn, omdat deze versie de zo gewenste inter-
operabiliteit mogelijk maakt. Het is echter niet het einde van de ontwikkeling, mede 
omdat vanuit versie 2.3.0 bepaalde zaken doorgeschoven zijn naar de nog te ont-
wikkelen versie 3.0. Deze wordt genoemd als kandidaat voor de nabije toekomst 
(na 2011). Verder is van belang te melden dat de daadwerkelijke functionaliteit pas 
blijkt in een realistische gesimuleerde gebruiksomgeving 7.  

 
 
Vraag 1.4 Hoe is de koppeling op de grensovergang tussen Nederland en België nu beveiligd? Brengt deze  

beveiliging met zich mee dat er een snelheidsbeperking dient te zijn?  
 
Deze vragen kunnen als volgt beantwoord worden. 
Op dit moment is voorzien in een grensovergang met een maximumsnelheid van 160 
km/uur in plaats van de geplande 300 km/uur. Deze beperking werd ingegeven door het 
niet tijdig beschikbaar komen van een interoperabele versie 2.3.0 Corridor en de bijbeho-
rende Gateway. 
Dit leidde tot de volgende planning: 

- in een overgangsfase vanaf december 2007, wordt, overigens met aangepast materi-
eel (Traxx-locomotieven met aangepaste ICR-rijtuigen van NS Reizigers), 160 
km/uur gereden onder gebruik making van ERTMS Level 1, 

- zodra bovengenoemde systemen beschikbaar en geaccepteerd zijn, wordt overge-
gaan naar ERTMS Level 2 en kan de gewenste hoge snelheid worden gereden, on-
der gebruikmaking van het dan inmiddels naar verwachting beschikbare materieel 
(de door HSA en NMBS bij AnsaldoBreda bestelde V250-treinen, alsmede de voor 
ERTMS geschikt gemaakte V300-Thalystreinen). 

 
Gelet op de eerder genoemde brief van de minister aan de Tweede Kamer (vgl. Tweede 
Kamer, 2007b) is het echter zeer de vraag of met name het eerste deel van de planning nog 
wel aan de orde is. In deze brief wordt een nieuwe vertraging gemeld welke het rijden met 
treinen op het zuidelijk deel van de HSL-Zuid (het baanvak van Rotterdam tot aan de 
grens) tot nader order onmogelijk maakt. 
 
 
Vraag 1.5 Hoe komt de beveiligingstechnische koppeling tussen Nederland en België tot stand? 
 
Deze vraag is reeds beantwoord bij vraag 1.4. 
 
 

                                                
7 Een systeemtest bestaat uit een aantal fasen met als laatste een integrale beproeving van het systeem over 
een representatieve periode. 
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Vraag 1.6 Is het mogelijk om op de grensovergang tussen België en Nederland een tijdelijke, andere, bevei-
liging, dan wel een snelheidsbeperking aan te brengen indien de beveiliging inderdaad niet vol-
doet? 

 
Deze vraag is als volgt te beantwoorden. 
Als de gekozen Gateway-oplossing uiteindelijk niet blijkt te werken, dan is men in eerste 
instantie aangewezen op de terugval-optie die in het verleden is gekozen. Bij de gekozen 
oplossing mag onder de Nederlandse regelgeving bij Level 1 niet harder dan 160 km/uur 
gereden worden. 
Een extra systeem installeren naast of in plaats van de gekozen oplossing kost naast een in-
vestering die binnen hele korte tijd moet worden afgeschreven, zeker zoveel tijd als het 
vervolmaken van de gekozen Gateway-oplossing. 
Als in het verleden bijvoorbeeld voor het Franse TVM430-systeem gekozen zou zijn, dan 
had nu gebruik gemaakt kunnen worden van de beschikbare functionaliteiten van dit sys-
teem, waaronder het rijden met 300 km/uur. Er kon tussen betrokken partijen evenwel 
geen overeenstemming bereikt worden om een van de bestaande systemen te installeren. 
ERTMS is vervolgens als enige voor iedereen acceptabele oplossing overgebleven en daar-
binnen zullen dus ook de oplossingen gekozen moeten worden. Wanneer de Gateway-
oplossing bij ERTMS Level 2 niet mocht werken, dan zal ERTMS Level 1 de oplossing 
moeten bieden. Om bij ERTMS Level 1 harder te kunnen rijden dan 160 km/uur en toch 
te voldoen aan de eisen van Nederlandse regelgeving zou aan Nederlandse zijde balisever-
dichting toegepast moeten worden. 
Accepteert men echter de snelheidsbeperking tot het moment dat de Gateway-oplossing 
werkt, dan zijn de gemaakte keuzes de juiste. 
 
 
Vraag 2.1 Kan de implementatietermijn van de upgrade verkort worden? Onder welke voorwaarden en te-

gen welke kosten? 
 
Deze vraag kan als volgt beantwoord worden: 
Nee, dit is niet mogelijk. Voor het beproeven van versie 2.3.0 Corridor is een On Board 
Unit van Siemens nodig. Deze komt volgens de releaseplanning van Siemens pas in no-
vember beschikbaar door het beslag dat omvangrijke commerciële leveringen aan vervoer-
ders (op andere lijnen dan de HSL-Zuid) legt op de beschikbare productie- en ontwikkel-
capaciteit. Het laten ontwikkelen van een beproevingseenheid door een andere leverancier 
geeft geen daadwerkelijke tijdwinst. Daar zijn bovendien contractuele complicaties aan ver-
bonden voor de Staat. 
Daarmee doen overwegingen van voorwaarden en kosten niet meer ter zake. 
 
 
Vraag 3.1 Kan de testperiode van 20 weken verkort worden? Onder welke voorwaarden en tegen welke 

kosten? 
 
Deze vraag kan als volgt beantwoord worden: 
De periode van 20 weken is contractueel vastgelegd in de concessieovereenkomst met 
HSA. Het openbreken van dit contract zou tot grote problemen kunnen leiden. Het veran-
deren van het contract zou bovendien geen zin hebben omdat de beproevingsperiode al 
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een scherpe planning kent. Het beproevingspad ligt op het kritische pad, wat betekent dat 
zich geen onvoorziene problemen mogen voordoen. Met name de planning van de buiten-
dienststelling voor beproeving staat op gespannen voet met de beschikbaarheid van de 
baan voor andere activiteiten. Pas aan het eind van de beproevingsperiode is er sprake van 
integrale bedrijfsvoering en is pas mogelijk om te zien of alle systemen naar behoren func-
tioneren. De beproeving door de vervoerder is maar ten dele technisch van aard. Minstens 
zo belangrijk is het testen van het ontwikkelde vervoerslogistieke concept, dat in bepaalde 
mate afwijkt van het nu bij de Thalys gebruikte concept, mede omdat een geheel nieuwe 
treinroute wordt gevolgd. Machinisten missen zowel rijwegbekendheid als ervaring met de 
(tijdelijk) bestelde treinen. Een aandachtspunt is hierbij de zgn. mens-machine interface, dat 
is de manier waarop de machinist de trein bedient en communiceert met de beveiliging. 
Deze verschilt naar verwachting sterk van wat de machinisten nu gewend zijn. Voor de 
planners spelen vraagstukken als het optimaliseren van de dienstregeling en het afhandelen 
van mogelijke vertragingen. 
 
Toelichting 
Volgens de contracten is er sprake van een apart beproevingsregime door de infrastruc-
tuurbouwers, de overheid en de vervoerder. Het ware beter geweest indien het testen door 
één partij, een systeemintegrator, was gebeurd. 

5.4 Conclusies ten aanzien van redelijkheid en billijkheid 

In algemene zin kan de redelijkheid en billijkheid van de versieontwikkelingen als positief 
beoordeeld worden. In terugblik zou een aantal zaken anders ingestoken kunnen zijn, maar 
dit doet niet meer terzake omdat het ‘point of no return’ al is gepasseerd. Bovendien kent 
de technologieontwikkeling zelf een tijdkritisch pad dat zich nauwelijks laat beïnvloeden of 
bekorten. Het vinden van tijdelijke en specifieke oplossingen is vaak de enige weg om 
voortgang te boeken. 
Een technisch complex en innovatief systeem als ERTMS vereist een langdurige, integrale 
systeemtest. Daarbij is het niet alleen onvermijdelijk, maar zelfs gewenst dat tekortkomin-
gen en gebreken aan het licht komen voordat zij zich in de praktijk als schade en letsel ma-
nifesteren. 
De eigen dynamiek van technologieontwikkeling vereist wel een transparante wijze van sa-
menwerking en openheid die niet eenvoudig is te combineren met een ‘contractuele’ vorm 
van overleg en afstemming. Het uniformeren van werkwijzen is technisch interessant, maar 
feitelijk onmogelijk in een situatie waarin strikte contractuele omgangsvormen en formele 
verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden centraal staan. Inmiddels is de situatie zoda-
nig veranderd, dat met enige zekerheid gesteld kan worden dan de HSL-partners deze 
nieuwe vorm van samenwerking gestalte kunnen gaan geven. 
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6 Conclusies, aanbevelingen en reflectie 

6.1 Inleiding 

Met het voordeel van inzicht achteraf ontstaat een beeld van de ontwikkeling op het spoor, 
waarin enerzijds het voortbouwen op een lange traditie in spoorwegontwerpen en nationaal 
beleid, een balans moet vinden met anderzijds technologische innovatie, Europese harmo-
nisatie en interoperabiliteit. Nederland is één van de landen die gekozen heeft om te inves-
teren in een nieuw systeem van spoorbeveiliging, dat uiteindelijk over heel Europa uitge-
rold moet worden. Al vroeg zijn industriële beproevingen gedaan met een nieuwe beveili-
ging die feitelijk alleen op papier bestond. Aan deze ontwikkeling waren deels bekende en 
deels ontbrekende risico’s verbonden, die contractueel volgens vigerende inzichten over de 
overheid en de betrokken marktpartijen werden verdeeld. 
Het getuigt van moed om te innoveren in een periode waarin de overheid terugtreedt in de 
verwachting dat marktpartijen het initiatief tot innovatie nemen. Innovatie vereist een ste-
vige rol voor de overheid. Dit geldt ook voor landen zonder gemengde markteconomie, 
zoals de Verenigde Staten. Op grond van recente ervaringen lijkt de slinger voor wat betreft 
marktwerking weer langzaam terug naar het midden te gaan. Bij de ontwikkeling van 
spoorwegtechnologie en zeker bij grote projecten is en blijft een regierol voor de overheid 
gewenst. Deze regierol omvat zowel de rol van bouwheer als die van bouwmeester. De re-
latie tussen de overheid en marktpartijen kan het beste geconcretiseerd worden via een in-
houdelijke toetsing op prestaties en kwaliteit. 

6.2 Conclusies 

6.2.1 Technologische keuzes 

Nu na circa zeven jaar zijn er diverse leerervaringen met de ontwikkeling van ERTMS. In 
het ontwikkelen van ERTMS is een aantal onherroepelijke beslissingen genomen en is een 
aantal technologische keuzes gemaakt waarvan de gevolgen pas veel later zichtbaar worden. 
Hiermee is slechts een correctie achteraf mogelijk. Uit de rapportage van de TCI is reeds 
duidelijk dat niet voor elk aspect een afgewogen beslissingsondersteunend instrument be-
schikbaar is. Daarnaast kent technologieontwikkeling een eigen dynamiek die nauwelijks te 
beïnvloeden is en eigen beslismomenten kent, los van de besluitvorming. 
 
Er is voor ERTMS gekozen, op een moment waarop het nog niet beschikbaar was en 
waarop er andere systemen wel operationeel waren, zelfs op grote delen van het Europese 
“Priority Project No. 2” “Hoge snelheidstrein Parijs-Brussel-Keulen-Amsterdam-Londen 
(PBKAL)”, waar de HSL Schiphol-Antwerpen deel van uitmaakt. 
Indien ERTMS als kant en klaar product beschikbaar zou zijn geweest (van de plank te ko-
pen), dan zouden vermoedelijk tijd en kosten bespaard zijn vergeleken met de huidige situ-
atie waarin het product ERTMS tijdens het bouwen van de HSL Schiphol-Antwerpen ont-
wikkeld moest worden. Het probleem is echter dat ERTMS niet eens als prototype be-
schikbaar was ten tijde van het tekenen van de contracten die de overheid met de industrie 
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heeft gesloten. Dit is het gevolg van het feit dat de technische specificaties van ERTMS pas 
tijdens de aanleg van de HSL beschikbaar zijn gekomen.  
Als incrementele en sprongsgewijze (trendbreuk) ontwikkeling als twee tegenpolen worden 
gezien, dan is in dit geval in Nederland gekozen voor sprongsgewijze ontwikkeling en in 
België voor een incrementele ontwikkeling. In België was men beveiligingstechnisch gereed 
voor het rijden met hoge snelheidstreinen, zij het net als Nederland nog niet voor ERTMS. 
De technische ontwikkeling was in België dan ook veel minder omvangrijk dan in Neder-
land. Daarbij heeft het kiezen van de landsgrens als systeemgrens een complicerende rol 
gespeeld. 
 
In terugblik zouden een aantal keuzes en hun gevolgen voor de besluitvorming nadrukke-
lijker aan de orde hebben kunnen komen: 

- het direct kiezen voor een nieuwe beveiligingstechnologie, die op het moment van 
keuze  nog niet operationeel is, terwijl er op dat moment op de markt goede syste-
men voorhanden zijn. In concreto betekent dat de keuze voor het doorzetten van 
de ERTMS-ontwikkeling versus bestaande systemen zoals bijvoorbeeld TVM430. 

- de keuze voor innovatie in plaats van een incrementele ontwikkeling: de ontwikke-
ling van beveiligingssystemen voor hogesnelheidsspoorlijnen is in België veel meer 
een incrementeel proces geweest is. We zien in België met de ontwikkeling van 
TBL2 een evolutionaire ontwikkeling, terwijl Nederland veel meer een systeem-
sprong maakt van het traditionele ATB naar ERTMS. 

- de keuze tussen koppeling van de Nederlandse beveiliging en de Belgische beveili-
ging op de landsgrens of op een technisch eenvoudiger punt nl. bij het eerstvol-
gende aantakkingspunt op het conventionele netwerk, bijvoorbeeld ten noorden 
Antwerpen. Deze keuze had in het verdrag tussen Nederland en België geregeld 
kunnen worden, Nederland heeft immers een substantieel deel van de Belgische 
HSL 4 betaald. 

- het contractueel uitontwikkelen van ERTMS versie 2.2.2, terwijl 2.3.0 vooralsnog 
de nieuwe standaard zou gaan worden. 

- het onderkennen van de noodzaak tot systeemintegratie bij het opleveren van het 
gehele systeem in de praktijk. 

 
In de ontwikkeling van ERTMS zijn vier dimensies te onderscheiden die ieder hun eigen 
dynamiek kennen en die hebben bijgedragen aan de technologische vervlechting: 

- het consolideren van de software op SRS 2.3.0 
- het over het (Europese) netwerk optimaliseren van de rijsnelheden 
- het zonder problemen kunnen overschrijden van de landsgrenzen (interoperabili-

teit). 
- het uitontwikkelen van Level 2. 

 
Veiligheidstoezicht overheid 
De overheid heeft bij een project als de HSL-Zuid in haar rollen van regelgever en toe-
zichthouder een essentiële rol bij het waarborgen van de veiligheid op het spoor. De eisen 
voor spoorveiligheid, waar mogelijk gebaseerd op internationale normen, dienen te zijn 
vastgelegd op het niveau van risicoanalyse, prestatie-indicatoren en validatie van methodie-
ken. De betrokkenheid van IVW als toezichthouder en kennisorganisatie  is in dit verband 
essentieel. Hierbij gaat het om de beoordeling van de resultaten van de veiligheidsvalidatie 
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en de  “safety case” op basis van de vastgestelde principes en de terugkoppeling naar con-
tractanten. De organisatie dient er op te zijn voorbereid die rol in een project als HSL-Zuid 
adequaat te kunnen invullen qua capaciteit en kennisniveau.  
 
Een voorbeeld van een vergelijkbaar traject in de luchtvaart is de wijze waarop in Europa 
Air Traffic Management is vastgelegd in het Single European Sky Regulation (Framework 
regulations). Hierbij is de rol van de National Supervisory Authority (NSA) vastgelegd die 
een vergelijkbare functie heeft m.b.t. certificering van ondermeer “Major changes in ATM”. 
De uitvoering van deze verantwoordelijkheden is vastgelegd in Eurocontrol regels 
(ESSARR 6 en 4). IVW Hoofddorp is de aangewezen autoriteit voor deze functie. 
 
Europese regelgeving 
Het Nederlandse overheidsbeleid voor spoorwegverkeer zal meer gericht moeten worden 
op Europese harmonisatie van de regels voor veiligheidssystemen, veiligheidsprestatie indi-
catoren en de standaardisatie van veiligheidsevaluatie methodieken (life cycle/integrale sys-
teem). Een actieve rol door een directe bijdrage aan dit beleid is aan te bevelen. Nederland 
zou bij de EU moeten aandringen op het instellen van een specifieke task force in opdracht 
van de Europese Commissie. Een actieve bijdrage aan deze task force door Nederland 
door een werkgroep van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (IVW) zou hiervoor 
noodzakelijk zijn. Deze werkgroep zou kunnen samenwerken met de V&W-projectgroep 
die, in samenwerking met Eurocontrol, een heroriëntatie uitvoert op de veiligheidsmetho-
dieken voor toepassing op complexe aanpassingen in de luchtverkeersbegeleiding in het 
Nederlandse luchtruim (2008-2020) om het groeiende luchtverkeer te kunnen accommode-
ren. 
 
Conclusies 
Bij de opbouw van functionaliteiten zijn lange tijd nationale industriëen dominant geweest. 
Het resultaat op Europees niveau is een compromis dat langzaam tot een werkbaar eindre-
sultaat wordt gebracht. 
Het technologische ontwikkelingsproces heeft onvermijdelijk een correctief en iteratief ka-
rakter, waarbij vervlechting met andere aspecten van niet-technologische aard in de besluit-
vorming tot onvoorziene complicaties kan leiden. Anderzijds heeft Nederland in haar con-
tacten met België kansen voor verbetering laten liggen door zich terughoudend op te stel-
len. 
Het toewerken naar een gestandaardiseerd systeem heeft in de praktijk geleid tot het ont-
wikkelen van diverse tussenoplossingen die het einddoel naderbij brachten, maar op zich 
weer een extra complexiteit inbrachten. Het stapsgewijs uitontwikkelen van het systeem is 
in deze situatie de enige begaanbare weg geweest. 

6.2.2 Verdere ontwikkeling van ERTMS: Level 3? 

In de komende jaren wordt ERTMS Level 2 verder ontwikkeld. De druk om de capaciteit 
van bestaande spoorlijnen maximaal te benutten is inmiddels zo groot geworden dat er al 
geruime tijd ideeën zijn voor een beveiligingssysteem op basis van bewegend blok. ERTMS 
Level 3 maakt dit mogelijk.  
Na 2011 is het derhalve denkbaar dat de implementatie van ERTMS Level 3 op de agenda 
komt te staan. Daarmee zal een groot deel van de apparatuur vanuit de baan verplaatst zijn 
naar de trein. Dit beperkt niet alleen de kosten van aanleg en onderhoud van de infrastruc-
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tuur, maar het maakt het mogelijk om treinen met de juiste apparatuur overal in Europa in 
te zetten. De lengte van de ‘bewegende’ blokken die hiermee mogelijk wordt, is afhankelijk 
van de karakteristieken van de opvolgende treinen.  
Het is vooralsnog onduidelijk wat de invoering van ERTMS Level 3 betekent voor de taak 
van de machinist (de mens-machine interactie) en het capaciteitsmanagement. In andere 
sectoren, zoals de luchtvaart, scheepvaart en het wegverkeer een wisselwerking wordt er-
kend dat de intelligentie tussen baan en voertuig gedeeld moet worden. 
 
Vaststellen principes voor veiligheidsvalidatie (safety case) 
Zonder terugvaloptie zal ERTMS Level 3 een enkelvoudig geborgd systeem worden waar-
aan hoge eisen gesteld zullen moeten worden t.a.v. bedrijfszekerheid en mogelijk falen van 
het systeem. 
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat dient van te voren de principes voor de veilig-
heidsvalidatiemethodiek en de safety case vast te stellen en het validatieproces te bewaken 
en te beoordelen voor acceptatie. Voor zover mogelijk dienen de principes overeen te 
stemmen met internationaal overeengekomen regels en criteria. Waar nodig zullen interna-
tionaal geaccepteerde methodieken gebruikt worden, zoals ze ook in andere vervoerstakken 
gebruikt worden. 
Voor een succesvolle certificering van het systeem is het van belang dat voor elke fase van-
af het ontwerp tot aan de operationele acceptatie voor alle componenten van het systeem 
een veiligheidsvalidatie wordt uitgevoerd. Tevens zal voordat het systeem operationeel kan 
worden ingezet een safety case worden uitgevoerd. Hierin wordt vanuit een integrale sys-
teembenadering m.b.v. de veiligheid onderzocht of alle componenten (o.a. RBC, machinist, 
communicatie) goed functioneren en samenwerken. De potentiële vervoerder dient aan te 
tonen dat de veiligheid geborgd is en presenteert de resultaten aan het ministerie van Ver-
keer en Waterstaat. 
 
ERTMS-softwareontwikkeling 
Bij de verdere ontwikkeling en opwaardering van ERTMS-software zal van belang zijn dat 
de veiligheidseisen zijn gedefinieerd als onderdeel van de conceptdefinitie, het totaal sys-
teemprestatieniveau, de eisen aan de systeemcomponenten, de architectuur alsmede de in-
terfaces. Ook zal de methodiek van veiligheidsvalidatie vanaf de conceptdefinitie tot de 
operationele acceptatie dienen te zijn vast gesteld. 
Ten behoeve van de beschikbaarheid van het systeem gedurende software aanpassingen zal 
bij de ontwikkeling van ERTMS een mogelijkheid moeten worden ingebouwd om operati-
onele onderbreking tijdens de opwaardering van de software te voorkomen.  
Voor zover er nog geen (inter-)nationale regelgeving beschikbaar is, zal geëvalueerd moeten 
worden waar deze alsnog nodig zal zijn. 
 
Incidentanalyse en -registratie 
Een snelle en goede terugkoppeling van gebruikservaringen met ERTMS vereist een inci-
dentregistratie en -analysesysteem op Europees niveau om snel voldoende materiaal voor 
lering ter beschikking te hebben. Ernstige incidenten en grootschalige ongevallen zijn im-
mers schaars. Het is van het grootste belang systeemtekortkomingen tijdig te ondervangen. 
Het lijkt verstandig dat van elke belangrijke storing een rapport verschijnt over de oorzaken 
en de genomen maatregelen om soortgelijke storingen in de toekomst te voorkomen. Door 
middel van een incidentrapportage zou de bevoegde instantie kennis kunnen nemen van de 
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achterliggende oorzaken en daarover desgewenst verantwoording kunnen afleggen. Het be-
treft hier geen typisch Nederlandse problemen. In de Europese buurlanden heeft men ana-
loge problemen. Het moet dus mogelijk zijn om een kleine groep onafhankelijke deskundi-
gen te vormen om te helpen bij de beoordeling van incidentrapporten. Bovendien zou een 
grotere internationale invloed de kwaliteit van de beoordeling ten goede komen. 
Ook hier dringt zich een analogie met de luchtvaart op omdat er voor deze sector reeds een 
Europese Richtlijn bestaat voor verplichte incidentregistratie en -analyse.  
Uit ander high-tech transportvormen is bekend dat een dergelijke incidentregistratie niet op 
zichzelf staat. Zo’n systeem maakt deel uit van een integrale veiligheidszorg op het niveau 
van de sector (Beumkes, 2007). In de luchtvaart is een aantal internationale toonaangeven-
de organisaties en belangenorganisaties actief in de veiligheidszorg. Er bestaat samenhang 
tussen een aantal veiligheidsbeheersing- en toezichtinstrumenten die een hoog prestatieni-
veau moeten garanderen. Daartoe wordt een onderscheid gemaakt in categorieën voorval-
len, oplopend van incidenten, via ernstige incidenten naar ongevallen en uiteindelijk ernsti-
ge ongevallen. Voor elk van deze categorieën zijn een aantal kenmerkende handhavingin-
strumenten beschikbaar. 
In de luchtvaart maakt men gebruik van achtereenvolgens bedrijfsinterventies, bestuurlijke 
interventies, strafrechtelijke interventies en uiteindelijk onafhankelijk veiligheidsonderzoek. 
In de praktijk blijkt dat strafrechtelijke interventies aan invloed winnen. Deze trend heeft 
tot grote onrust en zorg geleid in de internationale luchtvaart omdat hiermee de open mel-
ding en lering in de sector in gevaar is gekomen. Men pleit dan ook voor een zorgvuldige 
afstemming tussen de verschillende handhavinginstrumenten om een verdere criminalise-
ring van incidentenonderzoek te voorkomen.  
 
Het onderzoeksteam signaleert een dilemma: enerzijds staat men voor het doorontwikkelen 
van een complexe treinbeveiliging met de opwaardering naar ERTMS Level 3 waar tijdig en 
adequaat geleerd moet kunnen worden van tekortkomingen. Anderzijds is er internationaal 
een trend tot scherpere strafrechtelijke stappen over te gaan indien zich incidenten en on-
gevallen met high-tech systemen voordoen.   
Het onderzoeksteam heeft binnen de gegeven onderzoeksopzet en tijdsbeperkingen geen 
mogelijkheden gezien dit dilemma verder uit te werken.  
 
Capaciteitsstudie 
Tenslotte een opmerking over het dilemma veiligheid versus economie.  
Verwacht kan worden dat op langere termijn door een groei van het aanbod van passagiers 
en goederen vervoer het verhogen van de capaciteit op de trajecten van het spoor gewenst 
is. Daarom is het aan te bevelen om vanaf het begin te onderzoeken hoe en waar de capaci-
teit kan worden verhoogd door vast te stellen per traject wat de minimale separatie tussen 
de opeenvolgende treinen kan zijn met ERTMS Level 3 beveiliging en onder welke rand-
voorwaarden deze kan worden verminderd binnen de gestelde veiligheidscriteria. 
 
Conclusie 
Samenvattend zijn de volgende risico’s rondom de ontwikkeling van ERTMS Level 3 aan te 
duiden (zie ook Baudry et al., 2004): 

- wat is de invloed van Level 3 op de spoorveiligheid? 
- levert Level 3 capaciteitswinst op? 
- is Level 3 qua investeringen goedkoper dan Level 2? 
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Gezien de onzekerheden die met de overgang naar ERTMS Level 3 gepaard gaan, verdient 
het aanbeveling om de ervaringen met Level 2 volledig mee te nemen in het design van 
ERTMS Level 3 en een fall-back naar ERTMS Level 2 verplicht te stellen. 
Het valt te overwegen voorafgaand aan de invoering van ERTMS Level 3 een onderzoek te 
doen naar de veiligheidseffecten van deze opwaardering. 

6.3 Aanbevelingen  

Kansen voor onderzoek en kennisontwikkeling 
Op basis van het onderzoek zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd: 

- Bij een aantal grote infrastructuurprojecten zijn vergelijkbare ervaringen opgedaan, 
die het mogelijk maken in meer algemene zin lering te trekken uit projecten in ver-
schillende sectoren. In het bijzonder de luchtvaart kan een vergelijking bieden voor 
het ontwikkelen en invoeren van software systemen. Het verdient aanbeveling aan-
vullende mogelijkheden na te gaan om het ERTMS-project te laten leren uit projec-
ten op het terrein van watermanagement, de stormvloedkering, medische zorg en 
andere sectoren waar ICT-toepassingen op grote schaal worden doorgevoerd. 

- Uit de ervaringen met publiek-private samenwerking kunnen lessen worden getrok-
ken op grond van een langdurige samenwerking in een Design, Build, Finance & 
Maintain verband. Het verdient aanbeveling dat voor toekomstige projecten aan-
dacht wordt besteed aan het opbouwen van een cultuur van samenwerking en 
communicatie die een vervanging kan zijn van een contractuele omgang en door 
kostenbesef overheerste wisselwerking. 

- Door de publiek-private samenwerkingsstructuur van het project is een complex 
netwerk van verantwoordelijkheden en wisselwerkingen ontstaan op verschillende 
projectniveaus. Het verdient aanbeveling voor toekomstige projecten de rol van ar-
chitect en systeemintegrator weer in te voeren. Deze is verantwoordelijk voor een 
evenwichtige besluitvorming en implementatie van systeemcomponenten omwille 
van het beheersen van kritische aspecten en het mogelijk maken van een integrale 
systeemprestatie bij de indienststelling van het systeem. 

- Gedurende het onderzoek zijn verschillende systeem- en kennistekortkomingen ge-
signaleerd die in de nabije toekomst kunnen gaan spelen. Het verdient aanbeveling 
deze structurele tekortkomingen ter discussie te stellen en te komen tot het oprich-
ten van een gemeenschappelijk kenniscentrum in Europa op het gebied van tech-
nologische ontwikkeling, beproeving, opleiding en scholing van spoorwegingeni-
eurs in analogie met het voormalige spoorwegonderzoeksinstituut ORE (Organisa-
tion de Récherche Européen de Chemin de Fer). Met een dergelijk instituut op Eu-
ropees niveau zou ook voorzien kunnen worden in een testbaanvak voor een inte-
grale indienststelling in de praktijk  ter grootte van bijvoorbeeld het baanvak Am-
sterdam-Rotterdam naar het model van reeds bestaande nationale voorzieningen 
zoals bijvoorbeeld het Old Dalby Test Track bij Nottingham.  

- Er is momenteel een onbalans in het beoordelen van kritische systeem prestatie pa-
rameters op strategisch niveau van de systeemontwikkeling. Het verdient aanbeve-
ling een veiligheids effect rapportage te doen uitvoeren voor de ERTMS-software 
en systeemontwikkeling, in het bijzonder voor de overgang naar ERTMS Level 3. 
Deze beoordeling zou er toe moeten leiden dat er zich in de praktijk geen verbor-
gen gebreken en onvoorziene gevolgen voordoen tengevolge van impliciete beslis-
singen in het voorafgaande ontwerp. 
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- Gedurende het onderzoek zijn voorzienbare knelpunten vastgesteld met betrekking 
tot toekomstige opwaardering van software, hot upgrades en beproevingsprocedu-
res. Het verdient aanbeveling een ’levenscyclusbenadering’ in te stellen omwille van 
permanente lering op Europees niveau door het verzamelen en analyseren van ge-
gevens over de feitelijke systeemprestaties, zoals verplichte incident- en ongevalre-
gistratie ten behoeve van de Europese HSL-ontwikkeling. 

- Binnen het ERTMS-project verdient het aanbeveling een concept te ontwikkelen 
rond het mens-machine interface vraagstuk. Het concept van ‘human centred de-
sign’ kan mogelijk een evenwichtige afstemming mogelijk maken tussen cognitieve 
kennis, menselijke vaardigheden en het ontwikkelen van software architectuur en 
complexe systeembeheersing op alle systeemniveaus van het HSL-project. 

6.4 Reflectie 

Hoe kon het gebeuren dat de ERTMS-problematiek zo laat en laag in de besluitvorming 
aan de orde kwam terwijl het toch een cruciaal deel van het gehele project betrof?  
Het antwoord laat zich als volgt formuleren. 

- Er is sprake geweest van een divergerende ontwikkeling in de besluitvorming tus-
sen enerzijds de bestuurlijke besluitvorming en anderzijds de inhoudelijke besluit-
vorming. De rol van technologie in besluitvorming staat sterk onder druk en dreigt 
als autonoom besluitvormingscriterium ondergeschikt te raken aan bestuurlijke en 
beleidsmatige processen. In het geval van technologische innovatie en Europese 
harmonisatie is er sprake van een dermate grote onzekerheid in besluitvorming dat 
zich onvoorziene, nadelige gevolgen kunnen voordoen indien geen voorzorgsmaat-
regelen en terugvalopties beschikbaar zijn. 

- ERTMS zit achteraan in het ontwerptraject. Pas nadat de grote knelpunten in de 
onderbouw van de HSL en de prioriteiten in andere grote projecten waren geregeld, 
werd ERTMS zichtbaar. 

- Er was geen standaardtechnologie beschikbaar die direct van de plank af inzetbaar 
was. Er was zelfs geen standaard. Deze is tijdens het traject iteratief tot ontwikke-
ling gekomen op grond waarvan vervolgens de softwarespecificaties konden wor-
den ontwikkeld. 

- Er is geen inschatting vooraf gemaakt van de mogelijke risico’s en effecten van het 
ontwikkelen van een standaard en van specificaties voor ERTMS, zoals dit wel het 
geval is voor andere vergelijkbare strategische onderwerpen als milieu en economie. 
In de TCI-rapportage wordt aangegeven dat er ruimte is voor een integrale beoor-
deling van de veiligheid voorafgaand aan uitvoering van de projectplannen. 

 
Eenmalige of structurele lessen? 
Zoals reeds eerder is aangegeven is het ontwerpen, bouwen en gebruiken van innova-
tieve objecten, systemen en processen omgeven met onzekerheden. Grote, eenmalige 
projecten kennen een ontwikkelingsgang waarin kinderziektes overwonnen moeten 
worden en waarin door gebleken gebreken wordt geleerd. Gaandeweg kan men de on-
zekerheden terugdringen. Tijdens de ontwikkeling is het zaak ontwerpaannames vast te 
leggen en te beoordelen op hun mogelijke effecten in specifieke gebruiksomstandighe-
den. Er is behoefte aan voorzorgsmaatregelen en terugvalopties om het systeem in 
stand te houden. Bij grote projecten als de HSL dient er voor gewaakt te worden dat 
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innovatie niet ten koste mag gaan van het op een verantwoorde manier aanleggen en 
exploiteren van nieuwe infrastructuur. Dit vraagt om een stringente rol van een bouw-
heer en een bouwmeester. Zij moeten het project binnen de gestelde tijd en middelen 
tot een goed einde brengen en een duurzaam gebruik veilig stellen. 
Een dergelijk dilemma is niet nieuw zoals uit de geschiedenis is gebleken.  
Bij de tentoonstelling in 2004 over de historie van de Dom van Utrecht was het vol-
gende te lezen: 
 

750 jaar geleden legt de bisschop Hendrik van 
Vianden de eerste steen voor de bouw van de 
Gothische Dom in Utrecht. In de volgende 250 
jaar wordt de oude Romaanse kerk stukje bij 
beetje vervangen. Als laatste bouwt men het 
middenschip. Vanwege geldgebrek krijgt dit een 
minder stevige constructie dan de rest van de 
kerk en de toren. Wanneer de tornado op 1 
augustus 1674 over het Domplein raast, stort dan 
ook juist het kwetsbare middenschip in.

 
Figuur 17  Tentoonstelling Dom van Utrecht 
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Overige (vertrouwelijke) bronnen 
 
Het onderzoeksteam heeft van de HSL-Zuid organisatie een lijst met ongeveer 200 docu-
menten gekregen. Genoemde documenten hadden betrekking op alle relevante aspecten 
van de besluitvorming omtrent ERMTS. Het ging om kamerstukken, gespreksverslagen, e-
mail correspondentie, interne memo’s, plannen, rapportages en presentaties, auditrappor-
ten, brieven, contracten en technische documentatie van infraspeed. Het onderzoeksteam 
heeft alle verstrekte documenten kunnen bestuderen. Een deel van de documenten, ca. de 
helft, is door projectorganisatie HSL-Zuid als vertrouwelijk aangemerkt. Naar deze ver-
trouwelijke documenten wordt in onderhavig rapport niet verwezen. Wel is deze informatie 
als achtergrondinformatie gebruikt voor de analyse. Het onderzoeksteam heeft zich niet 
bezig gehouden met de vraag of het label vertrouwelijkheid in alle gevallen gerechtvaardigd 
was. Tevens heeft het team geen inzicht in de volledigheid van de verkregen informatie. 
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Bijlage 2 

 
Globaal proces softwarewijzigingen in Air Traffic Management Systems (LVNL) 
 
M.A. Kraan 
 
 
Algemeen 
De software aanpassingen in het ATM systeem worden eerst uitgevoerd, nagebootst en be-
proefd in de ATM  simulator van de LVNL  die tevens gebruikt wordt voor training en 
proficiency checks van de verkeersleiders. Daarna wordt in de nachtelijke uren de software 
modificatie beproefd in het ATM systeem gedurende een periode van lage verkeersintensi-
teit met fall-back mogelijkheid  op de oorspronkelijke software configuratie. 
 
Specifiek 

- De eerste fase is een “functionele regressie test” waarin het technisch gedrag van de 
wijzigingen wordt geanalyseerd en wat voor invloed de software wijziging heeft op 
andere functies van het ATM systeem. Dit gebeurt in een aantal slagen met een 
“feed back loop” naar het ontwerp voor eventuele aanpassingen.  

- De tweede fase wordt de software wijzing uitgevoerd in het operationele ATM sys-
teem in een “afgesplitste string’ zodanig dat met de nieuwe software en zonodig te-
vens met de oude software kan worden gewerkt . Eerst wordt weer een technische 
analyse gemaakt en metingen uitgevoerd naar het regressie gedrag van de gemodifi-
ceerde software. Ook hier met een “feed back loop” naar ontwerp  

- Derde fase betreft  de “functionele realisatie test” (real test) in een operationele ge-
bruiksomgeving door de verkeersleiders. Dit vindt plaats in de dal uren, doorgaans 
‘s nachts met weinig luchtverkeer. Ook hier wordt gebruik gemaakt van de “afge-
splitste string” zodat als het systeem onvoldoende werkt er onmiddellijk naar het 
oude systeem kan worden teruggeschakeld. Hierdoor is er continue een “fall back 
scenario” met de vorige software paraat om terug te kunnen schakelen (in 1 hand-
omdraai). 

- Nadat  voldoende vertrouwen (data verzameld, beoordeling verkeersleiders) is ver-
kregen  in de operationele bruikbaarheid dan wordt de software wijzing en eventu-
eel de nieuwe procedures acceptabele bevonden om volledig in het ATM systeem te 
worden ingevoerd. 

 
De LVNL heeft veel ervaring in deze wijze van werken en heeft het ATM systeem vanaf 
het initiële ontwerp daarop geheel ingericht. 
 
De training van de verkeersleiders loopt parallel vanaf de eerste ontwerp van de software 
aanpassing en de verkeersleider wordt via familiarisatie en procedure training op de simula-
tor voorbereid op het operationeel gebruik. Ditzelfde geldt voor het onderhoudspersoneel.    
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ERTMS - Two issues to perhaps further illuminate 
 
Sidney W. A. Dekker, Ph.D. 
Professor Director of Research 
Lund University School of Aviation 
 
After review of the material sent to me, I have two main questions that, from my perspec-
tive, could be interesting to further illuminate as the work progresses. The involve the is-
sues of (1) access control and proficiency checking, and (2) hot system software upgrades. 
Since reviewing the ERTMS materials, I have been wondering to what extent these issues 
have been considered, and thought that it may be interesting for several stakeholders to see 
what other fields have accomplished (or not) in these areas. 
As you understand, my world is that of aviation, where we have particular standards and 
cultural conventions for the things I wish to discuss. These may be entirely irrelevant or in-
applicable to the ERTMS problems at hand. At the same time, such a “neutral observer” 
position can generate insight where no questions would perhaps have been asked without 
it. 
 
Access control and proficiency checking 
As you know, aviation has one of the most stringent regimes in the world when it comes to 
access control and proficiency checking of personnel, particularly flight crews. 
With access control I mean those mechanisms that an industry has in place (and continually 
monitors and reflects over) to make sure the “right” type of personnel is at the controls of 
its potentially most risky technology. Medical and psychological fitness are base-
requirements to even begin a career as a flight crewmember, and such fitness is checked 
through a pilot’s lifetime (typically with annual medicals, which involve a host of tests, last-
ing a day or more). On top of this, most training organizations and employers demand the 
demonstration of a whole package of cognitive and coordinative skills. These skills can in-
volve problem-solving, communication, hand-eye coordination, spatial orientation, infor-
mation processing, and particularly the ability to deal effectively with demands under time 
pressure. The aviation industry has focused more on teamwork of late, as it has realized 
that the ability to coordinate activities across a suite of human and automated resources is 
absolutely critical for the safe and efficient execution of a flight. 
In addition to access control, aviation has a hugely elaborate system for continuous profi-
ciency checking, to see whether the personnel involved has the continued ability to meet 
the demands of the field. Proficiency checking is organized in part by the regulator 
(through regulatory required “proficiency checks” that take place in aircraft or on simula-
tors), but also by the various employing companies (e.g. through the deployment of their 
own line check pilots or line check captains who will observe and assess actual crew per-
formance on revenue line flights). Such proficiency checking goes beyond wanting to find 
out if individual crewmembers are up to par: over time it can reveal interesting trends 
about an entire fleet, base, or company.  
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Performance in degraded modes (e.g. during hot software updates) 
Software updates in Air Traffic Control are very common. I spoke with one service pro-
vider who told me that their main control center has over 60 major software up-
grades/updates per year that require the whole main system to be taken off line. There are 
many reasons for this (re-sectorization, different names for control sectors, frequency 
changes or additions, new rules and regulations on separation criteria, cross-border issues, 
and so forth). Air Traffic Service Providers typically do the installing work for these up-
grades during night-time, and they try to prepare this in such a way that the upgrade can be 
finished in one night. Night time makes technicians more expensive of course, but it is 
clear that the costs associated with potentially limiting operations during daytime would be 
even more severe. 
Interestingly, Air Traffic Control never “closes.” Even during software upgrades, the sys-
tem keeps running, controllers keep talking to aircraft and the centers remain open for 
business. This is what I mean with “hot” software upgrades: they are done while the system 
is fully operational (though not necessarily at its busiest). Air Traffic Control, though, as 
you know, is a profoundly redundant system, with (if I put things simply) typically up to 
five layers of computer redundancy in their radar and flight data handling. There will likely 
be a hot standby system (running in real time with the one on-line), a standby one (which is 
often used for technicians to test whether software will work as designed), and then various 
“fall-back” systems that will not provide the full service capability (e.g. automatically 
matching radar returns with flight plan data on the screen) but can still present controllers 
with the necessary information to conduct their work. This means that technicians can ac-
tually take one of the two main computer systems off line, and do the upgrades there while 
having the ATC system run on the other. 
If all else fails, there are also the fall-back modes, but this involves briefings to controllers 
about the operational and procedural consequences (and, of course, a slight element of risk, 
as certain functions (e.g. an aural warning of separation loss) may not be available either. 
Operating in degraded modes does not have to be more risky than normal at all, as long as 
the organization knows what it is doing (i.e. has it run appropriate risk assessments and 
taken countermeasures?). 
The specifics of degraded modes depend on the center and its software systems and com-
puter architectures, of course: what matters is that organizations take serious precautions 
and make serious preparations for (what are, after all, pretty routine) hot software up-
grades. 
It are these two questions that I wondered about after going through the material sent to 
me. If it would be interesting to continue discussions on these two topics, or if there is any-
thing else that you should like to know or have clarified, please do not hesitate to let me 
know. 
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Geraadpleegde organisaties 
 
 
8 maart  Kennismakingsbijeenkomst, HSL-Zuid Projectorganisatie, V&W 
16 maart Startbijeenkomst, HSL-Zuid Projectorganisatie, Tweede Kamer, V&W 
20 maart  HSL-Zuid Projectorganisatie 
21 maart ERTMS User Group 
23 maart HSL-Zuid Projectorganisatie 
23 maart  Infrabel 
26 maart HSL Zuid Projectorganisatie 
26 maart Lloyds Register en Horvat Consultants 
27 maart DG Personenvervoer  
27 maart Rekenkamer 
28 maart HSL-Zuid Projectorganisatie 
5 april   HSA 
6 april  Infraspeed 
11 april  Siemens 
16 april  Movares   
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Meest gebruikte afkortingen 

 
 

ATB  Automatische treinbeïnvloeding 
ATB-EG Automatische treinbeïnvloeding-Eerste Generatie 
ATB-NG Automatische treinbeïnvloeding-Nieuwe Generatie 
AWS  Automatic Warning System 
CoA  Certificate of Availability 
DGP  Directoraat-Generaal Personenvervoer 
DG RWS Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat 
ETCS  European Train Control System 
ERTMS European Rail Traffic Management System 
EU  Europese Unie 
Gateway Koppeling tussen twee RBC’s 
GSM-R GSM for Railways 
HSA  High Speed Alliance 
HSL  Hogesnelheidslijn 
ICT  Informatie- en communicatietechnologie 
ISA  Independent Safety Assesor 
IVW  Inspectie Verkeer en Waterstaat 
KVB  Controle de Vitesse par Balises 
LZB  Linienförmige Zugbeeinflussung 
OBU  On Board Unit 
PPS  Publiek-private samenwerking 
PZB  Punktförmige Zugbeeinflussung 
RBC  Radio Block Centre 
SRS   System Requirement Specification (softwareversie) 
STM  Specific Transmission Module  
TBL  Transmissie Baken-Locomotief/Transmission Balise-Locomotive 
TCI  Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten 
TPWS  Train Protection & Warning System 
TSI  Technical Specifications Interoperability 
TVM  Transmission Voie-Machine 
VPT  Vervoer Per Trein 
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Colofon 
 
 
Figuur omslag  Interoperabiliteit 
(Bron cartoon: onbekend) 
(Source cartoon: unidentified) 

 


