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Onderwerp: Tweede marktconsultatie ERTMS aanvullende marktvragen inzake STM ATB

Geachte ….,
Een belangrijke component van On Board configuratie betreft de STM ATB. Tijdens
de Tweede marktconsultatie ERTMS is de integratie van de STM ATB bij een aantal
partijen aan de orde geweest. Naar aanleiding van de bevindingen uit deze
consultatie wil het ERTMS programma de mening van de gehoorde marktpartijen
over een aantal vraagstukken verder te inventariseren. Het ERTMS programma
benadrukt dat het gaat om de inventarisatie van uw antwoorden op een aantal
mogelijke scenario’s. Er zijn alsnog geen definitieve keuzes gemaakt ten aanzien
van een te kiezen scenario. Uw antwoorden dragen bij aan het maken van deze
keuzes.
Het gaat daarbij om de volgende mogelijke scenario’s:
1. Het Programma ERTMS gaat over tot een ERTMS aanbesteding waarbij een
ERTMS OBU moet worden geleverd door leveranciers en de STM ATB als een
directielevering door het Programma ERTMS beschikbaar wordt gesteld. Deze
STM ATB wordt eventueel middels een aparte (voorafgaande) aanbesteding
ingekocht. Het Programma is voornemens de verantwoordelijkheid voor de
integrale werking van ERTMS OBU en STM ATB neer te leggen bij de
leverancier van de ERTMS OBU. Zowel de specificatie voor ETCS als de
specificatie van de directielevering STM ATB zullen vervolgens bij de
aanbesteding worden meegeleverd.
2. Het Programma ERTMS gaat over tot een ERTMS aanbesteding waarbij een
ERTMS OBU moet worden geleverd door de ERTMS OBU leverancier waarbij
het Programma ERTMS zelf een gecertificeerd ontwerp (blauwdruk) voor de
STM ATB als een directielevering inbrengt. Anders dan bij scenario 1 betreft de
directielevering niet de STM-ATB zelf maar het ontwerp daarvan. Het
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Programma is evenals bij scenario 1 voornemens de leverancier de
verantwoordelijkheid te geven voor de integrale werking van de ETCS OBU en
de STM ATB. De specificatie voor ERTMS zal bij de aanbesteding worden
meegeleverd. De directielevering van de STM ATB bestaat in dit scenario uit
het complete ontwerpdossier met alle relevante certificaten en een voorlopige
conformiteitverklaring. Tevens zal een lijst met vereisten aangaande de
kwalificaties van het productiebedrijf en afnamecriteria voor het gereed
product worden meegeleverd op basis waarvan de leverancier zelf de
productie van de STM ATB kan uitvragen of op zich kan nemen.
Gelet op de voorgaande mogelijke scenario’s legt het Programma ERTMS de
volgende vragen aan u voor:
A. Kunt u per geschetst scenario aangeven of en hoe dit scenario naar uw
mening bijdraagt aan het Level Playing Field (in termen van het vergroten
van uw toetredingskansen op de Nederlandse ERTMS markt )?
B. Hoe kijkt u aan tegen het toebedeeld krijgen van de verantwoordelijkheid
voor de integrale werking van de ERTMS OBU en STM ATB voor de
hierboven bij 1 en 2 geschetste scenario’s? Graag per scenario aangeven.
C. Welke risico’s ziet u voor het Programma en u als potentiële deelnemer
aan de aanbesteding bij de hierboven onder 1 en 2 geschetste scenario’s?
Graag per scenario aangeven.
D. Zoals eerder gemeld is het Programma voornemens de
verantwoordelijkheid voor de systeemintegratie in beide scenario’s neer te
leggen bij de ETCS leverancier. Onder welke voorwaarden bent u bereid
dit te aanvaarden?
E. Ziet u eventuele voordelen in, gelet op eventuele intellectuele

eigendomsrechten van derden, het overdragen van gebruiksrechten met
betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten?
Het Programma ERTMS verneemt graag uw schriftelijke antwoorden op de
voorgaande vragen inclusief onderbouwing met de voor uw onderneming relevante
argumenten. U kunt uw antwoorden sturen naar marktconsultaties@ertms-nl.nl.
Graag ontvangen wij uw antwoorden uiterlijk op 1 september 2016. Mocht u nog
vragen hebben dan verzoek ik deze aan hetzelfde mailadres te sturen
Ik dank u voor uw tijd en inspanningen.

Met vriendelijke groet,

Wim Fabries,
Programmadirecteur ERTMS
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