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PROTOCOL ERTMS INITIATIEF 

 

Inleiding 

In de Planuitwerkingsfase staat het Programma ERTMS open voor concrete initiatieven en 

innovatieve oplossingen voor nog openstaande vraagstukken bijvoorbeeld zoals benoemd 

in Railmap ERTMS versie 3.0. Hierbij gaat het onder meer (maar uitdrukkelijk niet 

uitsluitend) om: 

- Haalbaarheid Level2 en GSM-R op grote emplacementen; 

- De inbouw/ombouw van OBU’s in materieel; 

- Het bereiken van kostenbesparingen; 

- De inbouw/vervanging in de infrastructuur. 

 

Hieronder is het proces beschreven hoe door het Programma ERTMS wordt omgegaan 

met deze concrete initiatieven. Met dit proces worden de juridische rechten en plichten 

(bijvoorbeeld voortvloeiend uit het aanbestedingsrecht en het intellectuele 

eigendomsrecht) gewaarborgd en is zeker gesteld dat met dergelijke initiatieven op 

gelijke wijze wordt omgegaan.   

Aanmelding ERTMSinitiatief 

Een aanmelding van een ERTMSinitiatief kan alleen per e-mail naar 

ERTMSinitiatief@ertms-nl.nl.   

Alleen een aanmelding ingediend bij dit e-mailadres geldt als een aanmelding voor 

ERTMSinitiatief. De aanmelding wordt niet gezien als een exclusief recht op het 

betreffende onderwerp, dit betekent dat meerdere initiatieven op eenzelfde onderwerp 

mogelijk zijn.  

Elk ERTMSinitiatief is vertrouwelijk en wordt ook als zodanig behandeld. De 

ERTMSinitiatieven worden opgeslagen in een beveiligd deel van het 

documentatiesysteem. 

Eisen aan ERTMSinitiatief 

De aanmelding moet een concreet zakelijk aanbod bevatten en bestaat uit de volgende 

onderdelen: 

- het doel en de meerwaarde van het ERTMSinitiatief en het probleem dat wordt 

opgelost (zo concreet mogelijk); 

- een voorlopige businesscase met welke risico’s er zijn, welke investeringen nog 

worden verwacht, financieringsconstructies; 

- een planning waaruit blijkt in welke fase het ERTMSinitiatief zich bevindt op 

moment van aanmelding en inzicht in de planning voor de verdere ontwikkeling 

daarvan; 

- welke inzet verwacht wordt van het Programma ERTMS met betrekking tot de 

ontwikkeling, investering of intellectuele eigendom;  

- onderbouwing met voorbeelden, resultaten of ervaringen (uit het buitenland). De 

wijze van onderbouwing is vrij. 

 

  



Eerste check ERTMSinitiatief 

Na ontvangst wordt gecontroleerd of uw aanmelding voldoet aan bovengenoemde eisen.  

 Zo nee, dan ontvangt u een e-mailbericht met het verzoek om de aanmelding aan 

te vullen.  

 Zo ja, dan ontvangt u de ontvangstbevestiging.  

 

 

Scan ERTMSinitiatief 

Na de ontvangstbevestiging, dus na ontvangst van de complete aanmelding, streeft het 

Programma naar een reactietermijn van drie weken voor een terugkoppeling op uw 

aanmelding.  

 Indien het Programma ERTMS niet verder zal gaan met uw ERTMSinitiatief, dan 

wordt U per e-mail gemotiveerd geïnformeerd. 

 Indien het Programma ERTMS uw ERTMSinitiatief nader wil bespreken, dan wordt 

U per e-mail gevraagd uw aanmelding en eventuele vragen nader toe te lichten in 

een presentatie.  

 

Presentatie ERTMSinitiatief 

U wordt uitgenodigd een presentatie te geven van maximaal 45 minuten van uw 

ERTMSinitiatief. Daarnaast is er 45 minuten de tijd voor vragen en discussie. 

U krijgt tijdig bericht over welke personen van het Programma ERTMS bij de presentatie 

aanwezig zullen zijn. Er wordt een verslag gemaakt van de presentatie. Het verslag 

wordt per e-mail aan u toegezonden. Het verslag is vertrouwelijk en wordt ook in het 

beveiligde deel van het ERTMS documentatiesysteem opgeslagen. 

Afstemming 

Na de presentatie volgt binnen 8 weken een reactie van het Programma ERTMS op uw 

ERTMSinitiatief.  

 Indien tot geen nader vervolg is besloten, dan wordt U daarvan per e-mail op de 

hoogte gebracht met motivatie van deze beslissing; 

 Indien wel tot een vervolg is besloten, dan wordt met U contact opgenomen voor 

de afronding. 

 

Afronding 

In deze fase wordt met U afgestemd hoe en onder welke voorwaarden het 

ERTMSinitiatief vorm kan krijgen binnen het Programma ERTMS. De afspraken die hieruit 

volgen moeten voldoen aan het aanbestedingsrecht en de staatssteunregels. 

Tussentijds contact/toelichting 

Indien U tussentijds vragen heeft, kan alleen per e-mail contact worden opgenomen met 

het aanspreekpunt. De naam  van het aanspreekpunt wordt bekend gemaakt in de 

ontvangstbevestiging.    

Indien gewenst, kan de afwijzing en de motivering nader worden toegelicht in een 

persoonlijk gesprek. Indien U na de toelichting  het niet eens bent met de afwijzing, dan 

stuurt U een gemotiveerde e-mail gericht aan de Programmadirecteur naar 

ERTMSinitiatief@ertms-nl.nl. De Programmadirecteur zal uw motivatie zorgvuldig 

bekijken waarna U zo spoedig een reactie ontvangt. Ook deze correspondentie wordt 

vertrouwelijk behandeld. 


