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Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in 

artikel 76, tweede lid, van de Spoorwegwet1 tot oplegging van een bestuurlijke boete aan 

ProRail B.V. wegens overtreding van het bepaalde bij of krachtens artikel 61 van de 

Spoorwegwet jo. artikel 6 van het Besluit capaciteitsverdeling 

hoofdspoorweginfrastructuur.2 

  

 

I  Verloop van de procedure 

 

1. Ambtenaren van de Vervoerkamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: 

NMa) hebben ambtshalve een onderzoek ingesteld naar de naleving door ProRail B.V. 

(hierna: ProRail) van het bepaalde bij of krachtens artikel 61 van de Spoorwegwet (hierna 

ook: Sw) jo. artikel 6 van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur 

(hierna: het Besluit capaciteitsverdeling). 

 

2. Na afloop van het onderzoek is een rapport opgemaakt waarin het vermoeden is 

neergelegd dat het bepaalde bij of krachtens artikel 61 Sw is overtreden. Dit rapport is op 

29 oktober 2007 opgemaakt en ondertekend door de directeur van de Vervoerkamer en 

op dezelfde dag aan ProRail toegezonden. 

 

3. Ingevolge artikel 76, tweede lid, Sw kan de Raad van Bestuur van de NMa (hierna: de 

Raad) in geval van overtreding van het bepaalde bij of krachtens artikel 61 Sw de 

natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de overtreding kan worden toegerekend 

een bestuurlijke boete, dan wel een last onder dwangsom opleggen. Artikel 76, derde lid, 

Sw verklaart op het tweede lid de artikelen 54a, 56, tweede tot en met vierde lid, 57, 58, 

                                                           
1 Wet van 23 april 2003, houdende nieuwe algemene regels over de aanleg, het beheer, de toegankelijkheid en 

het gebruik van spoorwegen alsmede over het verkeer over spoorwegen (Spoorwegwet), Stb. 2003, 264, 

zoals laatstelijk gewijzigd bij Wet van 28 juni 2007, houdende wijziging van de Mededingingswet als gevolg 

van de evaluatie van die wet, Stb. 2007, 284. 
2 Besluit van 3 december 2004, Stb. 2004, 667, zoals gewijzigd bij Besluit van 28 april 2006, Stb. 2006, 239. 
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59a, 62 en 64 tot en met 68 van de Mededingingswet (hierna: Mw) van overeenkomstige 

toepassing. 

 

4. Bij brief van 2 november 2007 is ProRail op de hoogte gesteld van de verdere procedure. 

Bij brieven van 14 november 2007 is ProRail in de gelegenheid gesteld om zowel 

mondeling, als schriftelijk haar zienswijze omtrent het rapport naar voren te brengen. 

 

5. Bij brief van 13 december 2007 heeft ProRail een schriftelijke zienswijze naar voren 

gebracht en gegevens verstrekt omtrent de netto-omzet van ProRail over het boekjaar 

2007. 

 

6. Op 19 december 2007 heeft ProRail gebruik gemaakt van de gelegenheid om haar 

zienswijze tijdens een hoorzitting mondeling naar voren te brengen. 

 

7. Van de hoorzitting is een verslag gemaakt dat ProRail op 12 februari 2007 is 

toegezonden. 

 

 

II  Het rapport 

 

8. In het rapport wordt samenvattend geconcludeerd dat ProRail heeft gehandeld in strijd 

met de Spoorwegwet en in het bijzonder artikel 61, eerste lid, Sw, jo. artikel 6 van het 

Besluit capaciteitsverdeling. Dit betreft de wijze waarop ProRail in 2006 en 2007 is 

omgegaan met het aanvragen van capaciteit voor onderhoud op het spoor. Het rapport 

ziet zowel op aanvragen voor het onderhoudsrooster als op aanvragen ten behoeve van 

werkzaamheden, niet zijnde het onderhoudsrooster. 

  

9. Daartoe is in het rapport - kort en zakelijk weergegeven - het volgende vastgesteld. 

 

10. ProRail is bij concessie de beheerder van de spoorweginfrastructuur. Zij heeft hierbij 

twee taken. Allereerst moet zij de spoorweginfrastructuur onderhouden. Ten tweede 

moet zij de capaciteit hierop verdelen aan spoorwegondernemingen op een eerlijke, niet 

discriminerende wijze conform de jaardienstregelingprocedure van artikel 4 van het 

Besluit capaciteitsverdeling. Artikel 6 van het Besluit capaciteitsverdeling stipuleert dat 

de ‘benodigde capaciteit voor geplande buitendienststellingen van de hoofdspoorwegen ten 

behoeve van werkzaamheden…’ verdeeld wordt ‘bij de capaciteitsverdelingsprocedure voor 

de normale dienstregeling’, oftewel de procedure van genoemd artikel 4. 

 

11. Krachtens het stelsel van de Spoorwegwet en de Netverklaring 2007 kunnen aanvragen 

voor capaciteit op het spoor worden aangevraagd bij de beheerder zodat deze de 
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jaardienstregeling kan vaststellen. Daarbij is voorzien in een sluitingsdatum voor het 

indienen van aanvragen. Ten aanzien van de jaardienstregeling 2007 was op grond van 

de Netverklaring 2007 deze datum bepaald op 26 juli 2006. Volgens het rapport heeft 

ProRail pogingen ondernomen deze datum te verschuiven naar (uiteindelijk) 11 oktober 

2006, maar hebben deze pogingen niet tot het gewenste resultaat kunnen leiden. 

 

12. In het rapport is geconcludeerd dat ProRail in ieder geval een deel van haar aanvragen 

voor het onderhoudsrooster heeft ingediend na de datum van 26 juli 2006 en dat deze 

volgens de procedure van artikel 5 Besluit capaciteitsverdeling behandeld zijn. 

Aanvragen voor beheer3 door ProRail van na die sluitingsdatum zouden volgens het 

rapport geparkeerd moeten worden tot de jaardienstregelingprocedure definitief is 

afgerond. Voorts mogen deze aanvragen volgens het rapport niet volgens de procedure 

van artikel 5 Besluit capaciteitsverdeling behandeld worden. Dit artikel biedt namelijk 

alleen aan spoorwegondernemingen, dus niet de beheerder ProRail, de mogelijkheid om 

capaciteit aan te vragen. Onderhoudsaanvragen ten behoeve van de beheerder, na 

afloop van de jaardienstregelingprocedure, moeten volgens het rapport worden 

behandeld in een gezamenlijk overleg met alle spoorwegondernemingen, aangezien een 

wettelijke ad hoc procedure ontbreekt voor het verdelen van capaciteit voor onderhoud. 

Vervolgens wordt in het rapport erop gewezen dat niet verdeelde capaciteit ProRail niet 

vrijelijk ter beschikking voor ProRail staat. “ In een dergelijk geval zal ProRail moeten 

aantonen dat het onderhoud ten tijde van de jaardienstprocedure onvoorzienbaar was en dat 

uitstel van het onderhoud onwenselijk is.”   Dit laatste heeft ProRail met betrekking tot 

bedoelde aanvragen voor het onderhoudsrooster volgens het rapport nagelaten. Het 

rapport concludeert dat ProRail hierdoor heeft gehandeld in strijd met artikel 61, eerste 

lid, Sw jo. artikel 6 Besluit capaciteitsverdeling dat bepaalt dat benodigde capaciteit voor 

het door de beheerder op te stellen onderhoudsrooster wordt verdeeld bij de 

capaciteitsverdelingsprocedure voor de normale dienstregeling. 

 

13. Vervolgens wordt geconstateerd in het rapport dat ProRail ook capaciteit aan zichzelf 

heeft toebedeeld in vijf concrete gevallen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden, 

niet zijnde het onderhoudsrooster. De betreffende capaciteit was oorspronkelijk aan de 

spoorwegonderneming NSR4 verleend. In het rapport wordt het op zichzelf mogelijk 

geacht dat ten aanzien van capaciteitsonttrekking voor beheer tevens privaatrechtelijke 

afspraken worden gemaakt in de toegangsovereenkomsten, dan wel in aanvullende 

privaatrechtelijke afspraken5. Maar de hier gemaakte afspraken zijn volgens het rapport 

in strijd met het stelsel van de Spoorwegwet voor capaciteitsverdeling, doordat buiten 

                                                           
3 Met de term beheer wordt in deze beslissing van de Raad overigens hetzelfde als onderhoud bedoeld. 
4 NSR staat voor NS Reizigers. 

5 Zie randnummer 90-99 van het rapport. 
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de jaardienstregelingprocedure om capaciteit die op het spoor is vrijgekomen door 

ProRail aan zichzelf toebedeeld wordt in plaats van eerst aangeboden te worden aan 

derden op het spoor. In het rapport wordt geconcludeerd dat zolang deugdelijke nadere 

privaatrechtelijke afspraken met alle spoorwegondernemingen niet voorhanden zijn, 

capaciteit voor de werkzaamheden voor onderhoud slechts op grond van artikel 6 van 

het Besluit capaciteitsverdeling kan worden aangevraagd en verdeeld. Nu dit niet is 

gebeurd, levert dat volgens het rapport eveneens een overtreding op van artikel 61, 

eerste lid, Sw, jo. artikel 6 van het Besluit capaciteitsverdeling. 

 

 

III  Zienswijze van ProRail 

 

14. ProRail heeft zowel per brief van 13 december 2007, als op de hoorzitting van  

19 december 2007 haar zienswijze gegeven op het rapport. Kort samengevat luidt deze 

zienswijze als volgt. 

 

15. De Raad zou niet bevoegd zijn om zich een oordeel te vormen over deze zaken, nu deze 

niet berusten op een wettelijke bepaling, maar op privaatrechtelijke afspraken tussen 

partijen. 

 

16. Voorts ageert ProRail tegen de stelling in het rapport dat in de ad hoc procedure van 

artikel 5 van het Besluit capaciteitsverdeling geen capaciteit aan het spoornet onttrokken 

kan worden. ProRail betoogt dat een groot deel van de voor onderhoud benodigde 

capaciteit niet vooraf valt in te plannen en dat het de voorkeur verdient om dit evenmin 

gedurende de jaardienstregelingprocedure in te plannen, aangezien dit zou leiden tot 

inefficiënt plangedrag van ProRail zelf. ProRail zou zo namelijk gedwongen worden om 

zekerheidshalve veel capaciteit in te plannen voor zichzelf, zelfs als ze er geen gebruik 

van zou maken. Voorts zou zowel de richtlijn 2001/14 als het Besluit 

capaciteitsverdeling slechts vereisen dat ‘planbaar onderhoud’ in de jaardienstregeling 

wordt ingeroosterd. Dit betekent dat voor niet planbaar onderhoud capaciteit buiten de 

jaardienstregeling om kan worden onttrokken aan het spoor. Een absoluut verbod om in 

de ad hoc fase (oftewel: de fase na totstandkoming van de jaardienstregeling) voor 

onderhoud capaciteit te onttrekken heeft de wetgever nimmer willen formuleren, aldus 

ProRail. Dit zou blijken uit het feit dat de Toelichting op het Besluit capaciteitsverdeling 

ten aanzien van artikel 6 vermeldt dat capaciteit voor ‘grootschalige (ver)nieuwbouw’ 

niet volgens de jaardienstregeling behoeft te worden verdeeld. Op de hoorzitting heeft 

ProRail toegegeven dat het gebruik van de term ad hoc-fase die ProRail hanteert, 

verwarring schept met de ad hoc-procedure die in artikel 5 van het Besluit 

capaciteitsverdeling is opgenomen, nu zij daarmee iets anders bedoelt dan deze 
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wettelijke ad hoc procedure. 

 

17. ProRail bestrijdt verder de stelling in het rapport dat reeds aan een 

spoorwegonderneming verdeelde capaciteit, die vervolgens ten behoeve van onderhoud 

door ProRail wordt onttrokken, door ProRail, eerst moet worden aangeboden aan andere 

ondernemingen, alvorens ProRail deze capaciteit aan zich zelf kan verdelen ten behoeve 

van onderhoud. Wel wordt erkend door ProRail dat er overeenstemming bereikt moet 

worden met de spoorwegondernemingen aan wie capaciteit wordt onttrokken, maar de 

vrijgekomen capaciteit hoeft dan niet eerst weer opnieuw aan andere 

spoorwegondernemingen te worden aangeboden alvorens ProRail er gebruik van zou 

kunnen maken.  

 

18. Verder is ProRail van mening dat de rapportprocedures 200047, 200063 en 200070 

dezelfde overtreding betreffen. 

 

19. Concluderend verzoekt ProRail de Raad, dat indien deze van mening zou zijn dat er 

sprake is van een overtreding, af te zien ‘van een boete omdat de 

capaciteitsverdelingsprocedure overeenkomstig de Netverklaring 2008 is afgerond zonder dat 

de in het rapport geconstateerde termijnoverschrijdingen zich hebben voorgedaan’. 

 

 

Wettelijk kader 
 

Richtlijn 2001/14/EG 

20. Bij Richtlijn 2001/14/EG inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en 

de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur6 is onder meer het 

volgende bepaald: 

 

Artikel 13 

Capaciteitsrechten 

1. Infrastructuurcapaciteit wordt toegewezen door een infrastructuurbeheerder en kan, eenmaal 

aan een aanvrager toegewezen, door deze niet aan een andere onderneming of dienst worden 

overgedragen. Verhandelen van infrastructuurcapaciteit is verboden en leidt tot uitsluiting 

van verdere toewijzing van capaciteit. Het gebruik van capaciteit door een 

spoorwegonderneming die het bedrijf uitoefent van een aanvrager die zelf geen 

spoorwegonderneming is, wordt niet als een overdracht aangemerkt. 

(…) 

3. De rechten en verplichtingen van de infrastructuurbeheerders en de aanvragers met betrekking 

tot capaciteitstoewijzing worden neergelegd in overeenkomsten of wetten. 

 

                                                           
6 Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2001 (PB L 75 van 15 maart 2001, blz. 29), 
zoals laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 
2004 (PB L 220 van 21 juni 2004, blz. 16). 
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Artikel 14 

Capaciteitstoewijzing 

1. De lidstaten kunnen voor de toewijzing van infrastructuurcapaciteit een kader creëren, waarbij 

de onafhankelijkheid van de beheerder, bedoeld in artikel 4 van Richtlijn 91/440/EEG, 

geëerbiedigd moet worden. Er worden specifieke regels voor de capaciteitstoewijzing opgesteld. 

De infrastructuurbeheerder zorgt voor de afwikkeling van de capaciteitstoewijzingsprocedures. 

Hij draagt er met name zorg voor dat de infrastructuurcapaciteit op een billijke, niet-

discriminerende wijze en overeenkomstig het Gemeenschapsrecht wordt toegewezen. 

(…) 

 

Artikel 20 

Programmatie 

1. De infrastructuurbeheerder tracht alle infrastructuurcapaciteitsaanvragen zoveel mogelijk te 

honoreren, met inbegrip van aanvragen voor treintrajecten die meer dan één net betreffen, en 

zoveel mogelijk rekening te houden met de gevolgen van alle beperkingen voor aanvragers, 

zoals het economische effect op hun activiteiten. 

(…) 

 

Artikel 23 

Ad-hocaanvragen 

1. De infrastructuurbeheerder reageert zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen vijf 

werkdagen op ad-hocaanvragen voor afzonderlijke treinpaden. De verstrekte informatie over 

beschikbare reservecapaciteit wordt ter beschikking gesteld van alle aanvragers die eventueel van 

deze capaciteit gebruik willen maken. 

2. Infrastructuurbeheerders maken indien nodig een raming van de behoefte aan reservecapaciteit 

die binnen de definitieve dienstregeling beschikbaar moet zijn om snel op te verwachten ad-

hocaanvragen voor capaciteit te kunnen reageren. Dit geldt ook in geval van overbelaste 

infrastructuur. 

 

Artikel 28 

Infrastructuurcapaciteit voor gepland onderhoud 

1. Aanvragen om infrastructuurcapaciteit met het oog op onderhoudswerkzaamheden moeten 

tijdens de programmatieprocedure worden ingediend. 

2. De infrastructuurbeheerder houdt terdege rekening met de gevolgen die reservering van 

infrastructuurcapaciteit in verband met het geplande onderhoud van de sporen voor aanvragers 

heeft. 

 

Artikel 29 

Bij verstoring te nemen bijzondere maatregelen 

1. Bij verstoring van het treinverkeer tengevolge van een technisch defect of een ongeval moet 

de infrastructuurbeheerder alle nodige stappen zetten om de normale toestand te herstellen. 

Daartoe stelt hij een noodplan op met vermelding van de diverse overheidsorganen die bij 

ernstige ongevallen of ernstige verstoring van het treinverkeer op de hoogte moeten worden 

gebracht. 

2. Ingeval van nood en indien absoluut noodzakelijk ten gevolge van een storing die de 

infrastructuur tijdelijk onbruikbaar maakt, mogen de toegewezen paden zonder waarschuwing zo 

lang worden ingetrokken als nodig is om het systeem te herstellen. Indien hij zulks noodzakelijk 

acht, mag de infrastructuurbeheerder van de spoorwegondernemingen eisen hem de middelen ter 

beschikking te stellen die hij het meest geschikt acht om de normale toestand zo snel mogelijk te 

herstellen. 

3. De lidstaten kunnen eisen dat spoorwegondernemingen zelf betrokken worden bij de 

handhaving en controle van de inachtneming van veiligheidsnormen en andere voorschriften. 
 

Spoorwegwet         
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21. Bij de Spoorwegwet is onder meer het volgende bepaald: 

 

Artikel 16 

1. Onze Minister verleent een of meer concessies voor het beheer van de 

hoofdspoorweginfrastructuur. Het beheer omvat de zorg voor: 

(…) 

b. een eerlijke niet-discriminerende verdeling van de capaciteit van de infrastructuur 

zowel ten behoeve van de beheerder als ten behoeve van de 

spoorwegondernemingen; 

(…) 

 

Artikel 17 

1. Aan de concessie worden in elk geval voorschriften, onder meer houdende prestatie-

indicatoren, verbonden om te waarborgen dat: 

(…) 

d. voldaan wordt aan de richtlijnen 91/440/EEG en 2001/14/EG; 

 (…) 

 

Artikel 58 

1. De beheerder stelt jaarlijks, na overleg met betrokken gerechtigden, een netverklaring 

op. 

2. De netverklaring bevat de gegevens, bedoeld in artikel 3 en bijlage I van richtlijn 

2001/14/EG, en voorts ten minste: 

a. informatie over voor bepaalde soorten van gebruik voorbehouden capaciteit; 

  b. een zakelijke weergave van de inhoud van de geldende kaderovereenkomsten; 

  c. een prognose omtrent de ontwikkeling van de capaciteit; 

  d. alle overige relevante informatie voor het gebruik van de capaciteit. 

3. Met inachtneming van artikel 3, vierde lid, van richtlijn 2001/14/EG stelt de beheerder 

de netverklaring tegen vergoeding van ten hoogste de kostprijs algemeen verkrijgbaar en 

zendt haar aan de betrokken spoorwegondernemingen en de raad van bestuur NMa. 

(…) 

 

Artikel 61 

1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de 

verdeling van capaciteit. (…) 

 

Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweg-infrastructuur 

22. Bij het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweg-infrastructuur zijn regels gesteld over 

de verdeling van de capaciteit van de hoofdspoorweg-infrastructuur. Het Besluit 

capaciteitsverdeling is met name een uitwerking van artikel 61 Sw.   
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23. Bij het Besluit capaciteitsverdeling is onder meer het volgende bepaald: 

 

§ 2. Algemene voorwaarden bij de toegangsovereenkomst 

 

Artikel 3 

Algemene voorwaarden bij de toegangsovereenkomst als bedoeld in artikel 59, derde lid, 

van de wet zijn: 

(…)  

b. dat bij die overeenkomst verdeelde capaciteit vervalt in geval van nood en indien dit 

absoluut noodzakelijk is ten gevolge van een storing die de infrastructuur tijdelijk 

onbruikbaar maakt; 

 

§ 3. Bepalingen ten aanzien van de capaciteitsverdelingsprocedure 

 

Artikel 4 

De beheerder en gerechtigden nemen bij de capaciteitsverdelingsprocedure voor de 

normale dienstregeling de procedure van de artikelen 19, 20 en 21 en het tijdschema van 

bijlage III van richtlijn 2001/14/EG in acht. 

 

Artikel 5 

1. De beheerder verstrekt gerechtigden desgevraagd informatie over de binnen de 

dienstregeling nog voor ad hoc aanvragen beschikbare capaciteit. 

2. De beheerder geeft binnen vijf werkdagen na ontvangst van een ad hoc aanvraag aan 

betrokken gerechtigde aan of dit pad voor verdeling beschikbaar is. 

 

Artikel 6 

De benodigde capaciteit voor geplande buitendienststellingen van de hoofdspoorwegen 

ten behoeve van werkzaamheden aan of nabij de hoofdspoorwegen, of benodigde 

capaciteit voor het door de beheerder op te stellen onderhoudsrooster, wordt bij de 

capaciteitsverdelingsprocedure voor de normale dienstregeling verdeeld. 

 

V  De vaststelling van de feiten en de juridische beoordeling daarvan 

    

V. 1  Inleiding 

24. In het navolgende zal in paragraaf V.2 een vaststelling van de feiten plaatsvinden. 

Vervolgens vindt in V.3 een juridische beoordeling plaats, waarbij wordt nagegaan 

of de feiten kwalificeren als een overtreding. Tot slot zal in V.4 afzonderlijk op de 

zienswijze van ProRail worden ingegaan, voor zover de argumenten van ProRail 

niet reeds in V.3 aan de orde zijn geweest. 
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V.2  Vaststelling van de feiten 

25. Naar aanleiding van hetgeen in het rapport, in het dossier en in de zienswijze van 

ProRail is vermeld stelt de Raad de volgende feiten en omstandigheden vast. 

 

Feiten met betrekking tot werkzaamheden, betreffende het onderhoudsrooster: 

26. ProRail B.V. bestaat uit onder meer de volgende bedrijfsonderdelen: de afdeling ProRail 

Capaciteitsontwikkeling (hierna: ProRail CO) en de afdeling ProRail Capaciteitsverdeling 

(hierna: ProRail CV) van de directie Capaciteitsmanagement, alsmede de directie ProRail 

Infrastructuurmanagement (hierna: ProRail IM). 

 

27. Bij intern memo van 7 juli 2006 heeft ProRail CO verklaard dat het niet gelukt is om voor 

alle werkzaamheden die ProRail IM in februari 20067 had gevraagd een capaciteitskader 

voor beheer vast te stellen. “Middels de stapsgewijze planning die verderop in deze memo is 

beschreven verwacht CO dat in de komende maanden wel te kunnen realiseren.”  ProRail CO 

verzoekt vervolgens of ProRail CV hiermee kan instemmen. Bij dit memo is een planning 

gevoegd waarop vermeld staat dat ProRail IM in september 2006 naar aanleiding van dit 

proces definitieve aanvragen zal indienen. 

 

28. ProRail CV heeft bij brief van 13 juli 2006 gemeld aan de spoorwegondernemingen dat 

ingestemd is met het verzoek van ProRail CO: “Op  26 juli 2006 moeten de aanvragen zijn 

ingediend voor het capaciteitsverdelingsproces voor dienstregeling 2007. Dit geldt ook voor de 

aanvragen van Inframanagement, die in de jaardienstverdeling moeten worden 

meegenomen. Ten aanzien van aanvragen, vindt de afweging nut en noodzaak voorafgaand 

aan het verdelingsproces, in de kaderfase, plaats door Capaciteitsontwikkeling.  

Ondanks de intensieve samenwerking met de betrokken partijen in het ontwikkelen van een 

onderhoudsrooster is het niet gelukt een capaciteitskader voor de definitieve aanvraagtermijn 

vast te stellen voor alle beoogde werkzaamheden (schouw en repetitief onderhoud). 

Capaciteitsontwikkeling stelt daarom een gefaseerde implementatie van het 

onderhoudsrooster voor. Het uitgangspunt daarbij is dat de capaciteitskaders steeds 

conflictvrij zijn. 

Ik heb besloten om medewerking te verlenen aan het verzoek van Capaciteitsontwikkeling, 

zoals dat is verwoord in de bijlage bij deze brief.”  

 

29. Bij brief van 13 oktober 2006 is door ProRail CO aan ProRail IM en cc aan alle 

spoorwegondernemingen medegedeeld dat in september 2006 opnieuw besloten is tot 

het verleggen van de sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen voor capaciteit ten 

behoeve van de jaardienstregeling. Dit blijkt met name uit de volgende passage: 

                                                           
7  Zie ook randnummer 51, eerste zin, van het rapport 200047, d.d. 29 oktober 2007. 
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“Vervolgens is, eveneens in gezamenlijk overleg, in september besloten de deadline op te 

schuiven tot 11 oktober jl., de uiterste datum voor het indienen van de concrete 

buitendienststellingsaanvragen bij ProRail Capaciteitsverdeling.”De reden hiervoor was dat 

de  tot dan toe gangbare wijze van inplannen van onderhoud, zijnde schouw- en 

repetitief onderhoud, door middel van ‘landelijk uniforme oplossing’ niet meer mogelijk 

was zonder een grote mate van hinder aan de treindienst. “Eén van de redenen hiervoor is 

dat een generiek kader op het niveau van emplacementen tot suboptimalisatie leidt.”  Maar 

zelfs op de datum van 11 oktober 2006 bestond “er nog geen volledig beeld van de 

landelijke effecten van het totaal van de lokaal opgestelde kaders. Hierbij valt te denken 

effecten op de treindienst, dag/nachtverhouding, lengte van buitendienststellingen en het 

totaal aan werkzaamheden in buitendienststelling. Bij het opstellen van de kaders is de vraag 

van IM, zoals ingediend in februari, het uitgangspunt. Op lokaal niveau is gebleken dat 

volledige honorering van de kadervraag leidt tot een aanzienlijke hinder voor de treindienst. 

Dit komt voornamelijk omdat de treindienst van zowel reizigers- als goederenvervoerders in 

2007 wordt geïntensiveerd.”  De Raad leidt uit het dossier af dat de invoering van de 

nieuwe dienstregeling op 10 december 2006 volgens ProRail van dusdanige aard was, 

dat zelfs het tot dan toe regulier geplande onderhoud niet meer was in te plannen 

volgens het gebruikelijke generieke kader. De nieuwe wijze van inplannen van schouw- 

en repetitief onderhoud leverde onvoldoende duidelijkheid op om nog in 2006 al dit 

onderhoud geheel in te kunnen plannen. Om deze redenen is voor dit onderhoud ook in 

de loop van 2007 nog capaciteit verdeeld. 

 

30. Dat het verdelen van capaciteit voor het reeds in februari 2006 aangevraagde onderhoud 

pas plaatsvond in de loop van 2007 blijkt uit de beantwoording van vragen van 

ambtenaren van de NMa door ProRail bij brief van 12 januari 2007: 

“Capaciteit voor beheerdoeleinden 

Zoals in het voorgaande reeds is aangegeven …, is gekozen voor een gefaseerde, naijlende, 

implementatie van het onderhoudsrooster. De capaciteitskaders voor de onderhoudsroosters 

zijn inmiddels vastgesteld, en ProRail streeft ernaar om in goed overleg met de 

spoorwegonderneming de nodige capaciteiten voor schouw en repetitief onderhoud alsnog in 

te passen. Deze inpassing gebeurt in formele zin volgens de regels van de ad-hoc fase. In de 

praktijk zijn spoorwegondernemingen bereid om op basis van de genoemde capaciteitskaders 

in overleg delen van de aan hen verdeelde capaciteiten beschikbaar te stellen ten behoeve van 

onderhoud, omdat we hen vrijwel steeds kunnen overtuigen van de redelijkheid van de 

uiteindelijke voorstellen van ProRail en de afwezigheid van gunstiger alternatieven.”  

De Raad stelt vast dat in januari 2007 dus nog steeds niet al het in februari 2006 

aangevraagde onderhoud van ProRail IM was verdeeld. De jaardienstregeling 2007 was 
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ondertussen al op 18 oktober 2006 vastgesteld8 en op 10 december 2006 in werking 

getreden. 

 

31. Naar aanleiding van nieuwe vragen van de NMa over dit antwoord is door ProRail bij 

brief van 12 maart 2007 bovenstaande correspondentie van 13 juli 2006 en 13 oktober 

2006 beschreven en overgelegd. In de brief van 12 maart 2007 wordt eveneens 

bevestigd dat de aanvragen voor onderhoud door ProRail IM ruim op tijd waren 

ingediend, echter, ProRail CO en ProRail CV waren er niet in geslaagd om deze voor 

2007 te verwerken. Naar aanleiding van de vraag van de NMa: 

“Zijn alle aanvragen te laat ingediend of slechts een deel? Indien een deel tijdig is ingediend, 

kunt dan u aangeven welke aanvragen niet tijdig en welke wel tijdig zijn ingediend voor 26 

juli 2007? Is door ProRail als volgt geantwoord: Met de geciteerde zinsnede uit de 

beschrijving van het verloop van het jaardienstproces op de CD-ROM wordt gedoeld op het 

laat beschikbaar komen van de per spoorzone gespecificeerde gewenste tijdligging van de 

gevraagde capaciteit. 

De generiek geformuleerde aanvraag voor capaciteit t.b.v. procesmatig onderhoud is evenwel 

tijdig, ruim vóór de afsluiting van de aanvraagtermijn ingediend.”  

 

32. In reactie op een brief van de NMa van 21 mei 2007, is door ProRail bij brief van 4 juni 

2007 geantwoord, dat de “constatering dat een deel van de aanvragen voor 

buitendienststellingen volgens het onderhoudsrooster niet binnen, maar na de jaardienstcyclus 

is behandeld is correct. Dat is gedaan om terdege rekening te kunnen houden met de effekten 

voor de spoorwegondernemingen. We hebben dat medegedeeld aan alle 

capaciteitsaanvragers bij brief van 13 juli 2006 (reeds in uw bezit), waartegen door geen 

enkele spoorwegonderneming bezwaar is gemaakt.”  

 

33. Op basis van het voorgaande stelt de Raad derhalve vast dat ProRail in 2007 capaciteit 

heeft verdeeld ten behoeve van aanvragen voor beheersdoeleinden, die al in februari 

2006 waren ingediend, zoals blijkt uit de brief van ProRail van 12 januari 2007. Eerder 

verdelen was ProRail niet gelukt, gezien de problemen met de intensivering van de 

dienstregeling in 2007, zoals in de brief van ProRail d.d. 13 oktober 2006 is aangegeven.  

 

 

Feiten met betrekking tot werkzaamheden, niet zijnde het onderhoudsrooster: 

34. Het rapport richt zich mede op een vijftal onderhoudswerkzaamheden aan het spoor die 

werden aangetroffen op de website van NSR in mei 2007. Hieronder volgt een overzicht 

van de betreffende gevallen met daarbij aan het eind schuingedrukt de plaats en aard 

van de werkzaamheden vermeld, zoals die door ProRail bij brief van 4 juni 2007 zijn 

                                                           
8 Zie de brief van 18 oktober 2006 van ProRail in dossierstuk 10. 
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medegedeeld: 

1. Gouda - Amersfoort Schothorst: zaterdag 19 en zondag 20 mei; Oorzaak: werk aan het 

spoor; Gevolg: minder treinen. Nieuwbouw 4-sporig Asd-Ut. 

2. Amersfoort – Deventer: zaterdag 26 en zondag 27 mei; Oorzaak: werk aan het spoor; 

Gevolg: er rijden geen treinen. Spoorvernieuwing Ama-Bnva, div wijzigingen. 

3. Uitgeest – Alkmaar: in de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 mei; Oorzaak: werk aan 

de bovenleiding; Gevolgen: er rijden geen treinen. Rijdraadvernieuwing Utg-Amr. 

4. Vlissingen – Roosendaal: maandag 14 tot en met zondag 20 mei: Oorzaak: werk aan 

het spoor; Gevolgen: er rijden geen treinen. Spoorvernieuwing Gs-Krg. 

5. Venlo – Kaldenkirchen: zaterdag 26 tot en met maandag 28 mei: Oorzaak: werk aan 

het spoor; Gevolgen: er rijden geen treinen. Treindienstaanpassing wegens werk bij DB 

Netz. 

 

35. ProRail is benaderd door de NMa/Directeur Vervoerkamer bij brief van 21 mei 2007 met 

verschillende vragen. Vraag 3 had betrekking op het hiervoor genoemde vijftal 

onderhoudswerkzaamheden en luidde als volgt: “kunt u van bovenstaande 

onderhoudswerkzaamheden aangeven wanneer ProRail IM de aanvragen voor capaciteit ten 

behoeve van deze werkzaamheden heeft ingediend en via welke procedure deze aanvragen 

zijn afgehandeld door ProRail CM?”  

 

36. ProRail heeft hierop gereageerd bij brief van 4 juni 2007, waarin het volgende hierover is 

vermeld: “ In onderstaande tabel is voor elk van de geselecteerde gevallen de aanleiding 

vermeld, in termen van plaats en aard van de werkzaamheden; ook is de aanvraagdatum en 

de afhandelingsprocedure vermeld. 

Daarbij blijkt dat het in al deze gevallen (voorzover werk in het ProRail-gebied) gaat om 

werkzaamheden gaat die in het Besluit capactiteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur 

worden aangeduid als “grootschalige (ver)nieuwbouw”, welke werkzaamheden daar 

uitdrukkelijk buiten de werkingssfeer van artikel 6 van het Besluit worden gehouden.”  

 

37. De Raad constateert op basis van het dossier dat het in alle vijf de gevallen 

werkzaamheden aan het spoor betreft, waardoor NSR gedurende een korte periode in de 

maand mei 2007 op diverse baanvakken geheel of deels niet kon rijden. Verder is 

geconstateerd dat capaciteit voor onderhoud was aangevraagd voor de betreffende vijf 

gevallen, nadat capaciteit aan NSR was verdeeld bij de vaststelling van de 

jaardienstregeling.  

  

V.3   Juridische beoordeling van de feiten 

38. Ten aanzien van de conclusies in het rapport met betrekking tot de hierboven 

geconstateerde feiten komt de Raad tot de volgende beoordeling. Het feitencomplex bij 

beide gestelde overtredingen betreft het aanvragen van capaciteit ten behoeve van 
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beheer door ProRail. Het enige verschil is volgens het rapport dat het bij de ene om 

beheerswerkzaamheden voor het onderhoudsrooster gaat en bij de ander om (een vijftal 

gevallen van) beheerswerkzaamheden, niet zijnde het onderhoudsrooster.  

 

Analyse Besluit capaciteitsverdeling 

39. Teneinde de in het rapport gestelde overtredingen te kunnen beoordelen is het van 

belang om eerst de achtergrond en de systematiek van het Besluit capaciteitsverdeling 

te bespreken. Dienaangaande overweegt de Raad als volgt. 

 

40. Artikel 61 Sw bepaalt dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden 

gesteld over de verdeling van capaciteit. Ter uitvoering van artikel 61 Sw is het Besluit 

capaciteitsverdeling opgesteld. Uit de tekst van dit Besluit kan worden afgeleid dat 

verschillende vormen van onderhoud door de wetgever worden gereguleerd. In artikel 3 

van het Besluit staat dat ‘verdeelde capaciteit vervalt in geval van nood en indien dit 

absoluut noodzakelijk is ten gevolge van een storing die de infrastructuur onbruikbaar 

maakt’ (hierna: acuut onderhoud). In artikel 6 van dit Besluit wordt gesproken over 

‘geplande buitendienststellingen’ en het ‘onderhoudsrooster’. Aangezien het 

onderhoudsrooster eveneens van te voren gepland kan worden, vat de Raad deze twee 

vormen van onderhoud in artikel 6 van dit Besluit samen onder de term ‘gepland 

onderhoud’. Artikel 6 Besluit capaciteitsverdeling bepaalt dat benodigde capaciteit voor 

gepland onderhoud in de jaardienstprocedure wordt verdeeld. Met artikel 6 Besluit 

capaciteitsverdeling wordt uitvoering gegeven aan artikel 28 van Richtlijn 2001/14/EG 

inzake “ Infrastructuur capaciteit voor gepland onderhoud”. De Raad stelt vast dat deze 

titel ook terugkomt in de Duitse versie van deze richtlijn: Fahrwegkapazität für 

regelmäßige Instandhaltung, alsmede in de Engelse versie: Infrastructure capacity for 

scheduled maintenance en de Franse versie: l'entretien programmé du réseau. Verder 

wordt in de tekst van het tweede lid van de Nederlandse versie van artikel 28 eveneens 

de term ‘gepland onderhoud’ gebezigd. De Engelse tekst spreekt over scheduled track 

maintenance en de Duitse tekst over regelmäßige Fahrweginstandhaltung. De Franse 

tekst gebruikt dezelfde term als in de titel van het artikel, namelijk l'entretien 

programmé du réseau. Uit al deze verschillende taalversies kan worden afgeleid dat de 

richtlijn zich in het betreffende artikel alleen uitspreekt over gepland onderhoud. 

 

41. De Raad is van oordeel dat er naast capaciteit ten behoeve van “acuut onderhoud” en 

“gepland onderhoud” ook nog nadere vormen van capaciteitsverdeling ten behoeve van 

onderhoud mogelijk is. Naar het oordeel van de Raad kan op grond van de tekst van de 

richtlijn in elk geval niet vastgesteld worden dat het verboden is om buiten de 

jaardienstregelingprocedure om nog capaciteit voor ongepland onderhoud te verdelen. 

De Raad ziet zijn mening, dat er andere vormen van capaciteitsverdeling ten behoeve 

van onderhoud mogelijk zijn, bevestigd in de toelichting van de wetgever inzake het 
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Besluit capaciteitsverdeling. In de Nota van toelichting op het Besluit 

capaciteitsverdeling is hierover het volgende opgemerkt: ”Met dit besluit wordt niet 

beoogd de capaciteitsverdeling in zijn geheel te reguleren. Capaciteitsverdeling is in eerste 

instantie een zaak tussen beheerder en gerechtigden. Slechts daar waar het uit oogpunt van 

maatschappelijk belang nodig is om regels te stellen, of daar waar implementatie van 

Europese richtlijnen ons dwingt om meer partijen dan alleen de beheerder te binden aan 

richtlijnverplichtingen, zijn regels gesteld. Regels over de procedure van capaciteitsverdeling 

blijven dan ook, voor zover mogelijk, achterwege. De inrichting van het jaarlijkse 

capaciteitsverdelingsproces, in Nederland ook wel aangeduid als «de procedure van de 

jaardienstregeling» is weliswaar onderwerp van de richtlijn 2001/14/EG (hierna: de richtlijn) 

die met dit besluit deels wordt geïmplementeerd, maar binnen de kaders van de richtlijn is het 

mogelijk dat partijen de verdelingsprocedure inrichten naar eigen goeddunken en die 

procedures en de daarin geldende criteria beschrijven in de netverklaring. Om partijen deze 

vrijheid te laten benutten, is in dit besluit bewust niet de procedure voorgeschreven, maar is 

volstaan met verwijzing naar concrete richtlijnbepalingen. Ook is bewust gekozen voor het 

hanteren van enkele begrippen die in de netverklaring nader ingevuld kunnen worden, zoals 

het begrip «spits». Daar waar een dergelijke nadere invulling minder gewenst is, bijvoorbeeld 

ten aanzien van de prioriteitscriteria die op maatschappelijk belang zijn gebaseerd, zijn de 

begrippen scherper geformuleerd.”   Uit deze inleiding kan worden opgemaakt dat het 

Besluit capaciteitsverdeling niet als een uitputtend systeem is bedoeld. 

 

42. De Raad concludeert in het licht van het bovenstaande dat voor zover het geen gepland 

onderhoud betreft het partijen is toegestaan onderling afspraken te maken over de 

capaciteitsverdeling, ook nadat de jaardienstregeling tot stand is gekomen (de 

zogeheten ad hoc fase). 

 

43. De Raad merkt op dat het Besluit capaciteitsverdeling in artikel 5 bepalingen bevat 

inzake de verdeling van capaciteit in de ad hoc fase. Bedoelde bepaling ziet evenwel niet 

op de verdeling van capaciteit in de ad hoc fase ten behoeve van onderhoud aangezien 

de bepaling enkel betrekking heeft op toedeling van capaciteit (in de ad hoc fase) aan 

gerechtigden. Onder gerechtigden wordt verstaan spoorwegondernemingen. ProRail valt 

daar niet onder. De tekst van artikel 5 van het Besluit capaciteitsverdeling bevat evenwel 

geen tot ProRail gericht verbod om capaciteit ten behoeve van onderhoud te verdelen in 

de ad hoc fase, althans nadat de jaardienstprocedure is geëindigd. Een dergelijk verbod 

kan evenmin in de tekst van artikel 5 worden ingelezen. Hetzelfde geldt mutatis 

mutandis voor artikel 23, eerste lid, van Richtlijn 2001/14/EG, van welke bepaling artikel 

5 Besluit capaciteitsverdeling de implementatie is. 

 

44. Wat hier verder ook van zij, de Raad interpreteert artikel 6 Besluit capaciteitsverdeling 

aldus dat capaciteit voor gepland onderhoud dient te worden verdeeld in de 
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jaardienstprocedure. De Raad ziet in de systematiek van het Besluit geen ruimte voor 

verdeling van capaciteit voor gepland onderhoud in de ad hoc fase via afspraken tussen 

ProRail en spoorwegondernemingen. De Raad verstaat onder gepland onderhoud als 

bedoeld in artikel 6 van het Besluit Capaciteitsverdeling, onderhoud dat redelijkerwijs 

planbaar is, dat wil zeggen redelijkerwijs voorzienbaar is ten tijde van de sluitingsdatum 

voor de indiening van capaciteitsaanvragen voor de jaardienst. Voor onderhoud dat niet 

redelijkerwijs planbaar is (ongepland onderhoud) bestaat een dergelijk voorschrift niet. 

Capaciteit voor dit niet gepland onderhoud kan derhalve rechtsgeldig buiten de 

jaardienstregelingprocedure om worden verdeeld, mits hierover tussen beheerder en 

gerechtigden overeenstemming is bereikt en uitstel van het onderhoud tot de volgende 

jaardienstregeling redelijkerwijs niet kan wachten.  

 

45. Uit al het vorenstaande leidt de Raad af dat ten aanzien van benodigde capaciteit voor 

gepland onderhoud geldt dat dit niet in de ad hoc fase mag worden verdeeld. Capaciteit 

voor onderhoud niet vallend onder de noemer gepland onderhoud mag wel in de ad hoc 

fase worden verdeeld. De Raad zal nu ingaan op de consequenties hiervan voor de 

beoordeling van de in het rapport en dossier vervatte feiten en de op basis daarvan 

vastgestelde overtredingen van artikel 61 Sw jo artikel 6 Besluit capaciteitsverdeling. 

 

Nadere beoordeling overtreding werkzaamheden betreffende het onderhoudsrooster: 

46. Op grond van bovenstaande analyse is het van belang vast te stellen of de 

werkzaamheden waaraan het rapport refereert met betrekking tot deze overtreding, 

gepland of ongepland onderhoud betroffen. Er is (slechts) sprake van overtreding van 

artikel 6 Besluit capaciteitsverdeling, zoals in het rapport aangeduid, indien onderhoud, 

waarvan gesteld kan worden dat het redelijkerwijs planbaar was, niet conform artikel 6 

Besluit capaciteitsverdeling is verdeeld. 

 

47. In het rapport is gesteld dat de onderzochte gedragingen van ProRail met betrekking tot 

de gestelde overtreding het aanvragen van capaciteit voor het onderhoudsrooster 

betreft. Het onderhoudsrooster is een vorm van gepland onderhoud, die genoemd 

wordt in artikel 6 van het Besluit capaciteitsverdeling. ProRail heeft dit niet bestreden. 

Voorts stelt de Raad op basis van het rapport en het dossier vast dat doordat ProRail 

reeds in februari 2006 capaciteit voor onderhoud heeft aangevraagd, dit onderhoud 

ruim vóór het moment van de sluitingsdatum voor de jaardienstregeling bekend was. 

Dit geldt ongeacht welke datum – 26 juli 2006 of 11 oktober 2006 – ook als 

sluitingdatum wordt aangemerkt. Derhalve was dit onderhoud voorzienbaar als vermeld 

in randnummer 51 en betreft het hier per definitie gepland onderhoud. 

 

48. Gepland onderhoud als het onderhavige onderhoudsrooster moet conform artikel 61 Sw 

jo. artikel 6 van het Besluit worden meegenomen bij het vaststellen van de 
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jaardienstregeling. De wetgever heeft niet voorzien in uitzonderingsmogelijkheden voor 

gepland onderhoud. Uiterlijk 18 oktober 2006, zijnde de datum waarop de 

jaardienstregeling 2007 is vastgesteld, had de benodigde capaciteit voor dit geplande 

onderhoud derhalve verdeeld moeten zijn. De Raad stelt vast op grond van het 

feitencomplex in het rapport en het dossier dat ProRail op dit punt artikel 6 Besluit 

capaciteitsverdeling en daarmee artikel 61 Sw heeft overtreden, door na vaststelling van 

de jaardienstregeling 2007 op 18 oktober 2006 en zelfs nog in 2007 capaciteit te 

verdelen voor het onderhoudsrooster te verdelen.  

 

49. In het rapport wordt tevens uiteengezet dat aanvragen voor capaciteit ten behoeve van 

gepland onderhoud te laat zijn ingediend, namelijk na ommekomst van de 

sluitingsdatum voor aanvragen. Wat hiervan feitelijk ook zij, de Raad acht dit voor zijn 

beoordeling van de feiten niet relevant aangezien hij reeds tot schending van artikel 61 

Sw jo artikel 6 Besluit capaciteitsverdeling concludeert omdat de betreffende capaciteit 

na de totstandkoming van de jaardienstregeling is verdeeld. 

 

50. Uit hetgeen door ProRail naar voren heeft gebracht leidt de Raad af dat ProRail van 

mening is dat in casu een procedure  voor de ad hoc fase kon worden gevolgd zoals is 

beschreven in  de Netverklaring en is haar handelen niet onrechtmatig nu er sprake is 

van privaatrechtelijke afspraken. Artikel 6 van het Besluit capaciteitsverdeling schrijft 

evenwel dwingend voor dat gepland onderhoud tijdens de vaststelling van de 

jaardienstregeling verdeeld moet worden. Derhalve kan naar het oordeel van de Raad de 

ad hoc procedure niet gevolgd worden en had ProRail deze aanvragen moeten 

meenemen in de jaardienstregeling. Privaatrechtelijke afspraken kunnen niet het 

systeem van de wet doorkruisen. Door dit gepland onderhoud niet mee te nemen heeft 

ProRail gehandeld in strijd met artikel 61 Sw jo. artikel 6 van het Besluit 

capaciteitsverdeling. 

 

 

 

Nadere beoordeling overtreding werkzaamheden, niet betreffende het 

onderhoudsrooster: 

51. Uit lezing van de gegevens in randnummer 34 van dit Besluit, in combinatie met nadere 

gegevens die ProRail heeft verstrekt over deze gevallen bij brief van 4 juni 20007, door 

ProRail ‘buitendienststellingen’ genoemd, moet de Raad concluderen dat één van de vijf 

gevallen, die onderdeel maken van deze werkzaamheden, niet relevant is. Uit de 

gegevens in vermelde brief concludeert de Raad dat het staken van treinverkeer op het 

traject Venlo-Kaldenkirchen wegens werkzaamheden aan het spoor niet gelegen was in 

ProRail-gebied, maar in Duitsland. Doordat Deutsche Bahn Netz AG werkzaamheden 

aan het spoor uitvoerde, kon het treinverkeer geen doorgang vinden. Derhalve was het 



Openbaar 

 

17                                                  Openbaar 

onderbreken van het vervoer in dit geval niet aan ProRail te wijten, zodat de Raad dit 

vijfde geval niet verder onderzoekt en zich in dit besluit beperkt tot de overige vier 

gevallen.  

 

52. De Raad stelt vast dat in de overige vier gevallen een aanvraag door ProRail als 

beheerder is ingediend om onderhoud te verrichten, terwijl de capaciteit hiervoor 

oorspronkelijk aan NSR is verdeeld.  

 

53. Op grond van de analyse in randnummers 40-45 is het van belang vast te stellen of de 

werkzaamheden die in bovengenoemde vier gevallen hebben plaatsgevonden gepland, 

of ongepland onderhoud betroffen. Er is (slechts) sprake van overtreding van artikel 6 

Besluit capaciteitsverdeling, zoals in het rapport aangeduid, indien onderhoud waarvan 

gesteld kan worden dat het redelijkerwijs planbaar was niet conform artikel 6 Besluit 

capaciteitsverdeling is verdeeld. Capaciteit mag slechts buiten de kaders van artikel 6 

van het Besluit worden verdeeld indien sprake is van ongepland onderhoud. 

 

54. De Raad stelt vast dat op basis van het rapport, het onderliggende dossier en hetgeen 

ter hoorzitting naar voren is gebracht niet kan worden vastgesteld of in bovengenoemde 

vier buitendienststellingen sprake is van gepland onderhoud betreffen zoals in 

randnummer 51 hiervóór is gedefinieerd. Uit de wijze waarop ProRail uitvoering heeft 

gegeven aan het onderhoud volgt dat ProRail er vanuit gaat dat sprake is van ongepland 

onderhoud oftewel onderhoud dat niet redelijkerwijs planbaar was op het moment van 

de sluitingsdatum voor indiening van capaciteitsaanvragen voor de jaardienstregeling 

2007. Op basis van het rapport en het dossier kan dit niet worden vastgesteld. Nu niet 

duidelijk is of er sprake is van gepland onderhoud kan de Raad niet vaststellen dat 

ProRail artikel 61 Spoorwegwet, juncto artikel 6 van het Besluit capaciteitsverdeling heeft 

overtreden. 

 

55. Gezien het vorenstaande  stelt de Raad vast dat het ten aanzien van de werkzaamheden 

van ProRail, niet betreffende het onderhoudsrooster, niet aannemelijk is geworden dat 

ProRail de Spoorwegwet heeft overtreden op een wijze zoals uiteengezet in het rapport. 

 

V.4  Beoordeling van de zienswijze van ProRail  

56. Op grond van het bovenstaande komt de Raad niet meer toe aan een verdere 

beoordeling van de zienswijze van ProRail ten aanzien van de gestelde overtreding 

betreffende werkzaamheden, niet zijnde het onderhoudsrooster, nu de Raad geen 

overtreding kan vaststellen. Ten aanzien van de geconstateerde overtreding, betreffende 

het onderhoudsrooster is nog één grond aangevoerd, die bespreking behoeft. 

 



Openbaar 

 

18                                                  Openbaar 

57. ProRail is van mening dat de rapportprocedures 200047, 200063 en 200070 dezelfde 

overtreding betreffen. Dit is onjuist. Weliswaar bevatten al deze rapporten overtredingen 

die mede betrekking hebben op het onderwerp capaciteitsverdeling, maar de 

onderliggende feiten in elk van deze rapporten zijn uniek. Derhalve kan geconstateerd 

worden dat het niet gaat om dezelfde overtreding. 

 

58. Op grond van het bovenstaande kan ten aanzien van de geconstateerde overtreding 

geconcludeerd worden dat de zienswijze van ProRail niet tot nieuwe inzichten leidt, 

zodat de overtreding daarmee vast komt te staan. 

 

V.5  Conclusie 

59. De Raad concludeert dat ProRail bij de capaciteitsverdeling van de 

jaardienstregelingprocedure 2007 artikel 61 Sw jo artikel 6 Besluit capaciteitsverdeling is 

overtreden door capaciteit voor gepland onderhoud te verdelen nadat de 

jaardienstregeling was vastgesteld. 

 

 

VI  Sanctie 

 

60. De Raad acht termen aanwezig voor het opleggen van een bestuurlijke boete. 

 

61. Ten aanzien van het verzoek van ProRail dat indien de Raad van mening zou zijn dat er 

sprake is van een overtreding, deze afziet ‘van een boete omdat de 

capaciteitsverdelingsprocedure overeenkomstig de Netverklaring 2008 is afgerond zonder dat 

de in het rapport geconstateerde termijnoverschrijdingen zich hebben voorgedaan’ kan het 

volgende worden opgemerkt. 

 

62. Allereerst moet worden vastgesteld dat niet de Netverklaring 2008 van toepassing is, 

maar de Netverklaring 2007. Voor zover met dit verzoek tevens de Netverklaring 2007 

zou zijn bedoeld, kan worden opgemerkt dat de genoemde termijnoverschrijdingen wel 

degelijk zijn geconstateerd, zodat het verzoek niet gehonoreerd kan worden. De Raad zal 

zich hieronder gaan buigen over de vaststelling van de bestuurlijke boete. 
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VI.1  Bestuurlijke boete 

 

VI.1.2  Beoordelingskader bestuurlijke boete 

63. Ingevolge artikel 76, tweede lid, aanhef en onderdeel a, Sw kan de Raad in geval van 

overtreding van het bepaalde bij of krachtens artikel 61 Sw de rechtspersoon aan wie de 

overtreding kan worden toegerekend een bestuurlijke boete opleggen. 

  

64. Artikel 57 Mw, dat bij artikel 76, derde lid, Sw van overeenkomstige toepassing is 

verklaard, luidt, voor zover hier van belang: 

1. De (…) boete bedraagt ten hoogste € 450 000 of, indien het een onderneming 
(…) betreft en indien dat meer is, ten hoogste 10% van de omzet van de 
onderneming, (…), in het boekjaar voorafgaande aan de beschikking. (…) 
2. Bij de vaststelling van de hoogte van de boete houdt de raad in ieder geval 
rekening met de ernst en de duur van de overtreding. 
3. De berekening van de omzet, bedoeld in het eerste lid, geschiedt op de voet 
van het bepaalde in artikel 377, zesde lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
voor de netto-omzet. 
  

65. Blijkens de Memorie van Toelichting bij artikel 57 Mw kunnen bij de vaststelling van de 

hoogte van de boete, afhankelijk van het geval, ook andere factoren een rol spelen, zoals 

mogelijke recidive, de bereidheid van de betrokken ondernemers om medewerking te 

verlenen aan het beëindigen van de overtreding, het behaalde voordeel en dergelijke. De 

financiële positie van de onderneming speelt in beginsel geen rol bij de vaststelling van 

de hoogte van de boete.9 

 

66. De nadere invulling van de factoren waarmee bij de vaststelling van de hoogte van de 

boete rekening kan worden gehouden, is aan de Raad overgelaten. Gezien de ruime 

discretionaire marge voor vaststelling van de hoogte van de boete die de wetgever in 

onder meer de Spoorwegwet en de Mededingingswet aan de Raad heeft gelaten, heeft 

de Raad het uit oogpunt van preventie, transparantie en rechtszekerheid wenselijk 

geacht om beleidsregels te hanteren voor het vaststellen van de hoogte van de boete. 

Deze beleidsregels zijn vastgelegd in de NMa Boetecode 200710 (hierna: de Boetecode). 

Bij deze Boetecode hoort een Bijlage. Daarin worden de zogenaamde overige 

                                                           
9 Zie TK, 1995-1996, 24 707, nr. 3, p. 88-89. 

10 Besluit van de Raad van 28 juni 2007, in werking getreden op 1 juli 2007 en geplaatst in de Staatscourant 

van 29 juni 2007, nr. 123, p. 41, zoals gewijzigd bij besluit van 9 oktober 2007, in werking getreden op 12 

oktober 2007 en geplaatst in de Staatscourant van 10 oktober 2007, nr. 196, p. 25.   
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overtredingen,11 waaronder overtredingen van het bepaalde bij of krachtens artikel 61 Sw, 

ingedeeld in categorieën naar zwaarte van de overtreden bepaling. 

 

67. Als algemene maatstaf bij de vaststelling van de hoogte van de boete geldt dat een boete 

op een zodanig niveau moet worden gesteld dat deze een overtreder van een volgende 

overtreding weerhoudt (speciale preventie) alsmede potentiële andere overtreders 

afschrikt (generale preventie).12  

 

68. Uit hoofdstuk III van de Boetecode volgt dat de boete voor overige overtredingen, wordt 

vastgesteld door de bepaling van de boetegrondslag, die vervolgens wordt 

vermenigvuldigd met een factor (E) voor de ernst en – zo nodig – een factor (D) voor de 

duur. Het resultaat van de vermenigvuldiging is de basisboete. Bij de vaststelling van de 

boete kan de Raad voorts boeteverhogende of -verlagende omstandigheden in 

aanmerking nemen. Een eventuele boeteverhoging of -verlaging wordt toegepast op de 

basisboete. 

 

69. Om tot een evenredige boete te komen neemt de Raad, met inachtneming van de 

Boetecode, het hierna volgende in overweging. 

 

VI.1.3  Beoordeling 

70. De Raad stelt voorop dat de Boetecode van toepassing is op de onderhavige zaak. 

Daartoe overweegt de Raad primair dat het rapport op 29 oktober 2007, derhalve na de 

inwerkingtreding van de Boetecode op 1 juli 2007 en de wijziging daarvan op 12 oktober 

2007, aan ProRail is toegezonden. Subsidiair is de Raad van mening dat toepassing van 

de Boetecode voor ProRail geen verzwaring oplevert ten opzichte van de situatie van 

vóór 1 juli 2007, toen de Raad nog geen beleidsregels had bekendgemaakt voor het 

vaststellen van de hoogte van de boete voor overtredingen van het bepaalde bij of 

krachtens de Spoorwegwet. 

 

71. Ingevolge de Boetecode stelt de Raad de boetegrondslag bij de overige overtredingen 

vast op basis van de totale jaaromzet van de overtreder in het boekjaar voorafgaande 

aan de boetebeschikking. Daarbij gaat de Raad uit van de in Nederland behaalde 

jaaromzet, tenzij deze naar het oordeel van de Raad geen passende beboeting toelaat.  

 

                                                           
11 Volgens randnummer 1, aanhef en onderdeel a, van de Boetecode zijn dat: overtredingen van andere 

bepalingen uit wet- en regelgeving met de uitvoering waarvan de Raad is belast, dan de artikelen 6 en 24 

Mededingingswet en artikel 81 en 82 EG-Verdrag, behoudens overtredingen waarvoor de Raad een boete 

oplegt aan natuurlijke personen.  
12 Zie randnummer 9 van de Boetecode. 
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72. De boetegrondslag is een promillage van de totale jaaromzet van de overtreder. De 

vaststelling van het promillage vindt plaats aan de hand van zes categorieën die oplopen 

in hoogte. De overige overtredingen zijn in een van deze categorieën ingedeeld. Voor de 

indeling in een bepaalde categorie heeft de Raad aansluiting gezocht bij het belang dat 

wordt beschermd door de desbetreffende wettelijke bepaling, in relatie tot de wet 

waarvan deze deel uitmaakt. Naarmate aan dat belang naar het oordeel van de Raad een 

groter gewicht moet worden toegekend, is bij overtreding van de wettelijke bepaling die 

dit belang beschermt, een hogere boete gerechtvaardigd.13 

 

73. Ingevolge paragraaf II.4 van de Bijlage bij de Boetecode valt een overtreding van het 

bepaalde bij of krachtens artikel 61 Sw in categorie VI. Uit randnummer 43 van de 

Boetecode volgt dat voor overtredingen in categorie VI een promillage van 15 van de 

totale jaaromzet wordt gehanteerd, met een minimale boete van EUR 50.000. 

 

74. Ingevolge artikel 57, derde lid, Mw geschiedt de berekening van de omzet van ProRail in 

het boekjaar voorafgaande aan onderhavig besluit (2007) op de voet van het bepaalde 

bij artikel 2:377, zesde lid, BW voor de netto-omzet. Bij de berekening van de jaaromzet 

over 2007 gaat de Raad uit van het financieel jaarverslag 2007 van ProRail. Naar het 

oordeel van de Raad betreft de netto-omzet van ProRail in 2007 de in de 

exploitatierekening 2007 onder de ‘Bijdragen’ opgenomen bate ‘Gebruiksvergoeding’. 

Die bedroeg in 2007 EUR 207.000.000. 

 

75. De Raad bepaalt de jaaromzet van ProRail in het boekjaar voorafgaande aan de 

onderhavige boetebeschikking – 2007 – derhalve op EUR 207.000.000.  

 

76. Gelet op hetgeen hiervoor in de randnummers 71 tot en met 75 is overwogen, stelt de 

Raad de boetegrondslag voor de geconstateerde overtreding, afgerond naar beneden in 

duizendtallen, vast op (EUR 207.000.000 x 0,015 =) EUR 3.105.000.  

 

VI.1.4  Basisboete: ernst van de overtreding 

77. Zoals reeds in randnummer 70 hiervóór is overwogen, wordt de basisboete bepaald 

door de boetegrondslag te vermenigvuldigen met een factor (E) voor de ernst van de 

overtreding en – zo nodig – met een factor (D) voor de duur van de overtreding. Dit 

betekent dat bezien wordt in welke mate en hoe langdurig artikel 61 Sw jo. artikel 6 van 

het Besluit capaciteitsverdeling is overtreden. 

 

78. Met betrekking tot de mate waarin artikel 61 Sw. jo. artikel 6 van het Besluit 

capaciteitsverdeling is overtreden neemt de Raad het navolgende in aanmerking. 

                                                           
13 Zie randnr. 39 van de Boetecode. 
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Volgens randnummer 44 van de Boetecode wordt met factor (E) de ernst van de 

overtreding bepaald door de mate waarin de gedraging waarmee de wettelijke bepaling 

is overtreden de met die bepaling te beschermen belangen schaadt. Volgens 

randnummer 45 daarvan wordt de factor (E) bij een minder ernstige, een ernstige en een 

zeer ernstige overtreding onderscheidenlijk gesteld op een waarde van ten hoogste 1, 2 

en 3. 

 

Ernstfactor overtreding 

79. Met betrekking tot de mate waarin artikel 61 Sw, jo. artikel 6 Besluit capaciteitsverdeling 

is overtreden, neemt de Raad het navolgende in aanmerking. 

 

80. Het proces van capaciteitsverdeling op het spoor is een cruciaal onderdeel van het 

stelsel van de Spoorwegwet. Ondernemingen moeten op een transparante, non-

discriminatoire wijze toegang krijgen tot het spoor. Zij moeten erop kunnen vertrouwen 

dat zij ook daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de capaciteit op het spoor die aan 

hen is verdeeld, zonder dat zij moeten vrezen voor het voortdurend onderbreken van 

hun dienstregeling en daarmee hun economische activiteiten. Om die reden dient 

planbaar onderhoud in de jaardienstregeling te worden meegenomen (zodat daarmee 

gemoeide capaciteit vooraf kenbaar is voor marktpartijen) en dient de omvang van 

ongepland onderhoud beperkt te blijven tot onderhoud dat daadwerkelijk in redelijkheid 

niet planbaar was ten tijde van sluiting van de termijn voor aanvragen voor de 

jaardienstregeling. 

 

81. Doordat ProRail aanvragen voor gepland onderhoud pas na het vaststellen van de 

jaardienstregeling 2007 heeft verdeeld, zijn spoorwegondernemingen op het spoor meer 

dan nodig getroffen in hun bedrijfsvoering. Zij werden op enig moment door ProRail 

verzocht om de reeds aan hen verdeelde capaciteit weer af te staan, zodat 

dienstregelingen gewijzigd moesten worden. Als gevolg hiervan is er een reëel risico dat 

betrokken ondernemingen contracten, concessies of andere afspraken met afnemers, 

concessieverleners en/of consumenten niet konden naleven, zodat het voorstelbaar is 

dat door dergelijke buitendienststellingen spoorwegondernemingen benadeeld worden 

door ProRail. 

 

82. De Raad merkt op dat het betreffende onderhoud al verdeeld had moeten zijn bij de 

vaststelling van de jaardienstregeling, zodat dit onderhoud van te voren bekend zou zijn 

bij de spoorwegondernemingen, die daardoor bekend waren met het ongemak. Echter, 

niet ontkend kan worden dat indien dit onderhoud destijds wel verdeeld zou zijn 

geweest dit ook de bedrijfsvoering van de betrokken spoorwegondernemingen zou 

hebben geraakt. Spoorwegondernemingen zouden dan evenwel meer in de gelegenheid 
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zijn geweest om met de capaciteitsverdeling ten behoeve van het onderhoud rekening te 

houden. 

 

83. De Raad stelt ten slotte vast dat geen van de betrokken spoorwegondernemingen over 

de gang van zaken een klacht heeft ingediend of zich anderszins bij de NMa over het 

handelen van ProRail heeft beklaagd. 

 

84. Het vorenstaande overwegend kwalificeert de Raad deze overtreding in concreto als 

minder ernstig. De Raad acht derhalve een factor voor de ernst van de overtreding (E) 

van 0,5 passend. 

 

VI.5  Basisboete: duur van de overtreding. 

85. Volgens randnummer 46 van de Boetecode hanteert de Raad voor factor (D) voor de 

duur van de overtreding als uitgangspunt de waarde 1. Als de duur van de overtreding 

daartoe aanleiding geeft, wordt deze factor naar beneden of naar boven bijgesteld, doch 

niet op een waarde hoger dan 3. 

 

86. De Raad constateert dat de overtreding zich in het verleden heeft afgespeeld en dat 

inmiddels al een nieuwe dienstregeling is vastgesteld voor 2008, zodat de betreffende 

overtreding niet voortduurt. 

 

87. Het vorenstaande in overweging nemend acht de Raad een factor voor de duur van de 

overtreding (D) van 1 passend voor de geconstateerde overtreding. 

 

VI.6  Hoogte van de basisboete 

88. Gelet op hetgeen in de randnummers 68-87 is overwogen, stelt de Raad de basisboete 

vast op EUR 1.552.500. 

 

VI.1.7  Bijkomende omstandigheden 

89. Ten aanzien van de geconstateerde overtreding komt de Raad wel tot het vaststellen van 

een bijkomende omstandigheid. De totstandkoming van de dienstregeling 2007 was 

bijzonder, doordat er een geheel nieuwe opzet was van de dienstregeling gecombineerd 

met een enorme intensivering van het aantal treinen per dag en nieuwe veiligheidseisen 

aan het onderhoud werden gesteld waardoor een nieuwe opzet voor 

buitendienststellingen noodzakelijk was. Deze bijzondere omstandigheden maakte het 

inplannen van het onderhoud moeilijker dan gebruikelijk. De Raad ziet in deze 

technische problemen aanleiding om de basisboete te matigen met 50%. 

 

VI.1.8    Conclusie en vaststelling van de boete voor de overtreding 
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90. Op basis van de voorgaande overwegingen komt de Raad bij de overtreding tot een 

boetebedrag van EUR 1.552.500,00 – 50% = EUR 776.250,00. 

 

91. De Raad dient zich rekenschap te geven van het wettelijke maximum van de aan ProRail 

op te leggen boete. Op grond van artikel 76, derde lid, Sw jo. artikel 57, eerste lid, Mw 

bedraagt dit 10 % van de jaaromzet van 207.000.000, zijnde een bedrag van EUR 

20.700.000. 

 

92. Ingevolge randnummer 56 van de Boetecode wordt een vastgestelde boete naar 

beneden afgerond op een veelvoud van EUR 1000. 

 

93. De Raad stelt het boetebedrag van overtreding II op grond van de overwegingen 

hiervoor, vast op – afgerond – EUR 776.000. 
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VII  Dictum 

 

94. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit besluit: 

 

aan de besloten vennootschap ProRail B.V., gevestigd te Utrecht, ter zake van de 

overtreding van artikel 61 Spoorwegwet jo. artikel 6 Besluit capaciteitsverdeling een 

boete op te leggen van EUR 776.000. 

 

 

Den Haag, 26 juni 2008  

 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

namens deze, 

 

 

 

 

W.g. 

P. Kalbfleisch, 

Voorzitter Raad van Bestuur 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de 

dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur 

van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In dit 

bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet 

bestuursrecht, de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit verzoeken in te stemmen 

met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter  

 
 

 


