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I Verloop van de procedure 

 

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

NMa) hebben ambtshalve een onderzoek ingesteld naar de naleving van het bepaalde bij 

of krachtens de Spoorwegwet (hierna ook: Sw) door de beheerder van de 

hoofdspoorweginfrastructuur, ProRail B.V., statutair gevestigd te Utrecht (hierna: 

ProRail). 

 

2. Het onderzoek heeft zich toegespitst op: 

• de verdeling van capaciteit, als bedoeld in artikel 61 Sw door ProRail aan 

Connexxion Openbaar Vervoer N.V., gevestigd te Hilversum (hierna: 

Connexxion), ten behoeve van de dienstregeling 2007; en op 

• de gang van zaken rond de overbelastverklaring in de zin van artikel 22 van 

Richtlijn 2001/14/EG (hierna ook: de Richtlijn) en artikel 7 van het Besluit 

capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur (hierna ook: het Besluit), door 

ProRail, van het baanvak Amersfoort-Ede en emplacementen Amersfoort (beide 

zowel afzonderlijk, als gezamenlijk hierna ook aan te duiden als: Amersfoort-

Ede).    

 

3. Bij brief van 22 juni 2007 heeft de directeur Vervoerkamer (hierna: de directeur) ProRail 

een conceptrapport doen toekomen met betrekking tot het onderzoek naar de gang van 
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zaken rond de capaciteitsverdeling aan Connexxion voor de Valleilijn, dienstregeling 

2007,1 en ProRail in de gelegenheid gesteld schriftelijk op dit conceptrapport te reageren. 

Dat heeft ProRail gedaan bij brief van 5 juli 2007.   

 

4. Bij brief van 16 juli 2007 heeft de directeur ProRail een conceptrapport doen toekomen 

met betrekking tot het onderzoek naar de gang van zaken rond de overbelastverklaring 

Amersfoort-Ede, en ProRail in de gelegenheid gesteld schriftelijk op dit conceptrapport te 

reageren. Bij brief van 22 augustus 2007 heeft ProRail meegedeeld geen opmerkingen te 

hebben omtrent dat conceptrapport.   

 

5. Na afloop van het onderzoek is een rapport (hierna: het rapport) opgemaakt waarin het 

vermoeden is neergelegd dat ProRail: 

I. met haar handelwijze ten aanzien van de capaciteitsaanvraag van Connexxion 

van 1 maart 2006 ten behoeve van het rijden op de Valleilijn, waarbij ProRail: 

- de behandeling van die aanvraag, althans in de regie daarvan, niet of  

  onvoldoende in eigen handen heeft gehouden; en 

                            - erop heeft aangestuurd dat Connexxion haar aanvraag zou aanpassen aan die   

                              van NS Reizigers (hierna: NSR), althans aan de dienstregeling van NSR, 

 

heeft gehandeld in strijd met de artikelen 13, eerste lid, 14, eerste lid, 19, eerste                                            

lid, 20 en 21 van Richtlijn 2001/14/EG, juncto de artikelen 17, eerste lid, aanhef 

en onder d, 27, eerste lid, en 61, eerste lid, van de Spoorwegwet, juncto artikel 4 

van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur; en 

                       

II.  met de voltooiing op 4 juni 2007 van de capaciteitsanalyse Amersfoort en                                                    

baanvak Amersfoort-Ede en de publicatie ervan op 7 juni 2007 op haar 

internetsite, heeft gehandeld in strijd met de artikelen 22, zesde lid, 25, derde lid, 

en bijlage I, van Richtlijn 2001/14/EG, juncto de artikelen 17, eerste lid, aanhef 

en onder d, en 58, tweede lid, van de Spoorwegwet, juncto artikel 7, tweede lid, 

aanhef en onder b, van het Besluit capaciteitsverdeling 

hoofdspoorweginfrastructuur, en haar Netverklaring 2007. 

 

6. Het rapport is op 29 oktober 2007 opgemaakt en ondertekend door de directeur en op 

dezelfde dag aan ProRail toegezonden. 

 

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

Raad) in geval van overtreding van - voor zover hier van belang - het bepaalde krachtens 

artikel 17, eerste lid, onderdeel d, of het bepaalde bij of krachtens de artikelen 27, eerste 

                                                           
1 Gedoeld wordt op het eerste onderdeel van het randnummer hiervóór.  
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lid, 58 en 61 Sw de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de overtreding kan 

worden toegerekend een bestuurlijke boete en/of 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, 59a, 62 en 64 tot en met 68 van de Mededingingswet (hierna: Mw) 

van overeenkomstige toepassing. 

 

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

Bij brieven van 14 en 19 november 2007 is ProRail in de gelegenheid gesteld om zowel 

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

 

9. Bij brief van 13 december 2007 heeft ProRail gegevens verstrekt over de netto-omzet van 

ProRail over het boekjaar 2007.  

 

10. Op 19 december 2007 heeft een hoorzitting plaatsgevonden, waar ProRail haar 

standpunt ten aanzien van het rapport nader heeft toegelicht. 

 

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

toegezonden. 

 

 

II Rapport 

 

12. In het rapport heeft de directeur - kort en zakelijk weergegeven - het volgende 

vastgesteld.  

 

13. De aanvraag van Connexxion van 1 maart 2006 valt aan te merken als een aanvraag ter 

verkrijging van gebruiksrechten voor spoorweginfrastructuur in de zin van artikel 19, 

eerste lid, en verder van Richtlijn 2001/14/EG, juncto artikel 4 van het Besluit. 

Connexxion en ProRail hebben dit bovendien ook aldus begrepen, en daarnaar 

gehandeld. Onder die omstandigheden valt niet anders te concluderen, dan dat de 

wettelijke bepalingen met betrekking tot de capaciteitsverdeling vanaf het moment van 

indiening van de aanvraag van Connexxion onverkort van toepassing waren.2 

 

14. Met de wijze waarop ProRail in procedureel opzicht is omgegaan met de aanvraag van 

Connexxion heeft zij gehandeld in strijd met de op haar rustende verplichting de regie op 

zich te nemen bij de behandeling van aanvragen om infrastructuurcapaciteit. Daarmee 

heeft ProRail gehandeld in strijd met de artikelen 13, eerste lid, 14, eerste lid, 19, eerste 

                                                           
2 Zie randnummer 43 van het rapport. 
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lid, 20, eerste lid, en 21, eerste en derde lid, van Richtlijn 2001/14/EG, juncto artikel 4 

van het Besluit.3 

 

15. De artikelen 14, eerste lid, 20, eerste lid, van Richtlijn 2001/14/EG en 27, eerste lid, Sw 

brengen mee dat ProRail gehouden was om ten tijde van de indiening van de aanvragen 

van Connexxion en NSR, voor zover deze conflicteerden, ze op onderling gelijkwaardige 

wijze in behandeling te nemen en ze op een eerlijke, dat wil zeggen objectieve en 

evenwichtige, en niet-discriminerende wijze tegen elkaar af te wegen. In het rapport 

wordt geconcludeerd dat ProRail dit gebod heeft overtreden.4 Met haar handelwijze heeft 

ProRail de aanvraag van NSR, althans de dienstregeling van NSR ten onrechte voorrang 

gegeven boven die van Connexxion. Die handelwijze kwam immers erop neer dat op 

voorhand niet NSR, maar Connexxion haar aanvraag moest aanpassen.5 Verder heeft 

ProRail niet alleen nagelaten de aanvragen van NSR en Connexxion onderling tegen 

elkaar af te wegen, maar ook op voorhand infrastructuurcapaciteit aan NSR verdeeld.6 

Voorts heeft ProRail, door aan Connexxion de toepassing van een prioriteitsregeling in 

het vooruitzicht te stellen op een wijze zoals zij heeft gedaan, de wettelijke aanspraken 

van Connexxion op een billijke en niet-discriminerende behandeling van haar aanvraag 

tekort gedaan.7 Ten slotte is ProRail, volgens het rapport, ten aanzien van de aanvraag 

van Connexxion op niet objectief te rechtvaardigen gronden en ten nadele van 

Connexxion afgeweken van de Netverklaring 2007.8 

 

16. Doordat ProRail de aanvraag van Connexxion toetste aan het door ProRail op 3 mei 2006 

bedoelde ontwerp 2007, alsof dat ontwerp een maatstaf was voor de dienstregeling van 

2007, handelde ProRail eveneens in strijd met het gebod van non-discriminatie, aldus 

het rapport.9 

 

17. Voor zover ProRail de - tijdig ingediende - aanvraag van Connexxion heeft achtergesteld 

bij die van NSR, louter vanwege de uitkomsten van vooroverleg tussen onder meer 

ProRail en NSR, valt die achterstelling aan te merken als onrechtmatig en discriminatoir 

jegens Connexxion. ProRail heeft het - latere - tijdstip waarop NSR haar aanvraag 

indiende, niet aan NSR tegengeworpen. Ook dat verschil in behandeling door ProRail 

van die beide aanvragen valt als discriminatoir jegens Connexxion aan te merken.10 

 

                                                           
3 Zie randnummer 60 van het rapport.  
4 Zie randnummer 64 van het rapport. 
5 Zie randnummer 67 van het rapport. 
6 Zie randnummer 68 van het rapport. 
7 Zie randnummer 72 van het rapport. 
8 Zie randnummer 74 van het rapport.  
9 Zie randnummer 77 van het rapport. 
10 Zie randnummer 81 van het rapport. 
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18. ProRail heeft niet binnen zes maanden nadat zij “Amersfoort en het baanvak Amersfoort-

Ede” overbelast had verklaard een capaciteitsanalyse voltooid. Daarmee heeft zij volgens 

het rapport niet alleen in strijd gehandeld met artikel 25, derde lid, van Richtlijn 

2001/14/EG juncto artikel 17, eerste lid, aanhef en onderdeel d, Sw, maar ook met de 

Netverklaring 2007, waarin zij zich zelf aan die termijn heeft gebonden.11                       

 

 

III Zienswijze van ProRail 

 

19. ProRail heeft geen schriftelijke zienswijze omtrent het rapport naar voren gebracht. Op 

de hoorzitting van 19 december 2007 heeft ProRail in de eerste plaats verwezen naar de 

opmerkingen die zij bij brief van 5 juli 2007 heeft gemaakt naar aanleiding van het haar 

op 22 juni 2007 toegezonden conceptrapport met betrekking tot het onderzoek naar de 

gang van zaken rond de capaciteitsverdeling aan Connexxion voor de Valleilijn, 

dienstregeling 2007. Die opmerkingen waren tweeledig: 

•  De BasisUurPatroon-fase 

(hierna: BUP-fase) betreft volgens ProRail een niet in de wet beschreven voorfase 

van de feitelijke capaciteitsverdeling. Voorts is er geen klacht als bedoeld in art. 71 

Sw ter zake ingediend door Connexxion. De NMa zou dan ook niet bevoegd zijn om 

ter zake ambtshalve een onderzoek uit te voeren. De tussenconclusie in randnr. 35 

van het conceptrapport, dat de wettelijke bepalingen met betrekking tot de 

capaciteitsverdeling onverkort van toepassing zijn in de Bup-fase, zou elke 

rechtsgrond missen. Volgens ProRail baseert het conceptrapport de tussenconclusie 

uitsluitend op de door Connexxion subjectief ervaren bejegening en het daaruit 

afgeleide belang van Connexxion, en niet op enig wettelijk voorschrift waarop de 

NMa toezicht houdt. Omdat de rechtsgrond voor de tussenconclusie al ontbreekt, 

verwerpt ProRail de conclusie van het conceptrapport. Volgens ProRail is niet 

aangetoond dat in strijd met enig van toepassing zijnd wettelijk voorschrift is 

gehandeld. 

Ten slotte stelt ProRail nog dat het conceptrapport de BUP-fase ten onrechte 

positioneert als een proces van capaciteitsverdeling en eraan voorbij gaat dat dat 

proces weliswaar gebruik maakt van instrumenten en terminologieën 

overeenkomstig de formele capaciteitsverdeling ten behoeve van de 

jaardienstregeling, maar niet meer is dan een afstemming van aanvragers dat erop 

gericht is tot verenigbare aanvragen te komen. 

                                                           
11 Zie randnummer 92 van het rapport.  
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•  

Secundair merkt ProRail op dat de kwalificatie van het door ProRail gegeven advies12 

als “ regie uit handen geven”13 elke grond mist. Veeleer zou het oordeel moeten 

luiden dat ProRail de juiste regie aan het proces heeft gegeven door de betrokkenen 

tot overleg met elkaar te brengen om samen een uitvoerbare en geoptimaliseerde 

oplossing voor hun gezamenlijke klanten te ontwikkelen. Volgens ProRail hoeft het 

feit dat de exploitant van een netwerk van treindiensten daarin andere en complexere 

belangen heeft dan de exploitant van een enkele lijndienst, anders dan het 

conceptrapport in randnummer 46 suggereert, geen afbreuk te doen aan de 

gelijkwaardigheid van het overleg. ProRail wijst er verder op dat Connexxion geen 

gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheden van geschilafhandeling of klacht. 

Tegenover de aanvraag overbelastverklaring van Connexxion d.d. 26 juli 2006, 

waaruit volgens het conceptrapport zou blijken dat Connexxion onder druk gezet is 

een suboptimale aanvraag in te dienen,14 stelt ProRail uitingen van Connexxion-

medewerkers in mei 2006 (onder meer de e-mails van 11 en 24 mei 2006) die 

getuigen van een constructief overleg, laten zien dat ProRail steeds betrokken is 

gebleven en ProRail toen geen aanleiding hebben kunnen geven voor de 

veronderstelling dat Connexxion de bejegening anders dan als constructief en 

professioneel heeft ervaren. 

  

20. Vervolgens is ProRail in haar mondelinge toelichting ingegaan op de rol van de voorzitter 

in het capaciteitsverdelingsproces.  

 

21. Naar de stellige overtuiging van ProRail had de uitkomst van de 

capaciteitverdelingsprocedure nimmer een andere kunnen zijn gegeven de 

prioriteringsregeling van artikel 10 van het Besluit. 

 

22. Alleen de toelichting bij het Besluit geeft een omschrijving van de rol van voorzitter in 

het capaciteitsverdelingproces, aldus ProRail. De infrastructuurbeheerder is voorzitter 

van een proces van overleg en optimalisatie. ProRail meent dat wanneer de feiten 

bekeken worden, niet anders geconcludeerd kan worden dan dat zij in dit geval deze 

verantwoordelijkheid heeft waargemaakt. Volgens ProRail heeft zij Connexxion en NSR 

met elkaar in overleg gebracht waarbij zij duidelijk heeft gemaakt hoe een eventueel 

                                                           
12 Met dat advies wordt kennelijk gedoeld op randnr. 44 van het conceptrapport. Daar is 
vastgesteld: “dat ProRail op 26 april 2006 Connexxion heeft gevraagd een variant van haar 
aanvraag te maken waarin inzichtelijk wordt wat de gevolgen van haar aanvraag voor de andere 
aanvragers zijn. (…) dat ProRail op 3 mei 2006 Connexxion heeft geadviseerd over haar aanvraag 
contact op te nemen met NS.”    
13 Zie randnummer 45 van het conceptrapport. 
14 Kennelijk wordt gedoeld op randnummer 51 van het conceptrapport. 
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resterend conflict tussen NSR en Connexxion zou worden opgelost. Gevolg hiervan was 

dat een mogelijk capaciteitsconflict tussen NSR en Connexxion voorkomen werd. 

 

23. De subjectieve kwalificaties waarmee de directeur het gedrag van ProRail in de 

onderhavige kwestie omschrijft, zijn niet relevant voor de beoordeling van de vraag of 

ProRail onvoldoende haar rol als voorzitter van het capaciteitsverdelingsproces heeft 

waargemaakt. Juridisch relevant is slechts of door bemiddeling/ interventie van ProRail 

een capaciteitsconflict is opgelost binnen de kaders van de Sw. Dat is hier het geval. De 

conclusie zoals hiervóór weergegeven in randnummer 5, onder I, is dan ook onjuist, 

aldus ProRail. 

 

24. Ten slotte heeft ProRail een toelichting gegeven op het rapport, als aanvulling op de 

reeds bij het conceptrapport gemaakte opmerkingen. Indien de Raad toch van mening 

mocht zijn dat sprake is van strijdigheid met de artikelen vermeld in randnummer 5, 

onder I, verzoekt ProRail af te zien van het opleggen van een boete, op de grond dat de 

gedraging nimmer had kunnen leiden tot een andere uitkomst van het 

capaciteitsverdelingsproces. ProRail verzoekt voorts af te zien van het opleggen van een 

boete voor de overtreding hiervóór weergegeven in randnummer 5, onder II, omdat die 

overtreding in het verleden heeft plaatsgevonden en omdat de te late publicatie van de 

capaciteitsanalyse geen enkele invloed zou hebben gehad op de verdere afhandeling van 

het geconstateerde capaciteitsknelpunt.     

   

    

IV Wettelijk kader en netverklaring 

 

IV.1 Richtlijn 91/440/EEG 

25. Bij Richtlijn 91/440/EG betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de 

Gemeenschap15 is onder meer bepaald: 
 

“Artikel 6 
(…) 
3. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de in bijlage II 
vermelde taken die voor billijke en niet-discriminerende toegang tot de infrastructuur 
bepalend zijn, worden toevertrouwd aan instanties of ondernemingen die zelf geen 
spoorvervoersdiensten 
verlenen. (…) 
(…) 
 
 

                                                           
15 Richtlijn van de Raad van 29 juli 1991 (PB L 237 van 24 augustus 1991, blz. 25), zoals laatstelijk 
gewijzigd bij Richtlijn 2006/103/EG van de Raad van 20 november 2006 (PB L 363 van  
20 december 2006, blz. 344).  
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BIJLAGE II 
Lijst van essentiële taken als bedoeld in artikel 6, lid 3: 
(…) 
— besluitvorming inzake infrastructuurcapaciteitstoewijzing, waaronder zowel de 
omschrijving als de beoordeling van de beschikbaarheid en de 
infrastructuurcapaciteitstoewijzing voor afzonderlijke spoorwegtrajecten; 
(…)”  

 

 

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

heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur16 is onder meer het 

volgende bepaald: 

 
“HOOFDSTUK III 
 
TOEWIJZING VAN INFRASTRUCTUURCAPACITEIT  

 
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. 
(…). 
2. Het recht om van specifieke infrastructuurcapaciteit in de vorm van een treinpad 
gebruik te maken, mag voor een termijn van maximaal één dienstregelingsperiode aan 
de aanvragers worden verleend. 
(…) 
3. De rechten en verplichtingen van de infrastructuurbeheerders en de aanvragers met 
betrekking tot capaciteitstoewijzing worden neergelegd in overeenkomsten of wetten. 
 

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 19 
Aanvraag 
1. Aanvragers kunnen op publiek- dan wel privaatrechtelijke basis bij de 
infrastructuurbeheerder een aanvraag indienen ter verkrijging van gebruiksrechten voor 
spoorweginfrastructuur tegen een heffing als bedoeld in hoofdstuk II. 

                                                           
16 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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2. Voor aanvragen met betrekking tot de normale dienstregeling gelden de termijnen van 
bijlage III. 
(…) 
 

Artikel 20 
Programmatie 
1. De infrastructuurbeheerder tracht alle infrastructuurcapaciteitsaanvragen zoveel 
mogelijk te honoreren(…) en zoveel mogelijk rekening te houden met de gevolgen van 
alle beperkingen voor aanvragers, zoals het economische effect op hun activiteiten. 
2. De infrastructuurbeheerder kan binnen de programmatie- en coördinatieprocedure 
prioriteit verlenen aan specifieke diensten, maar enkel in overeenstemming met de 
artikelen 22 en 24. 
3. De infrastructuurbeheerder raadpleegt de belanghebbende partijen over de ontwerp-
dienstregeling en geeft hun ten minste één maand de tijd om hun mening kenbaar te 
maken. Tot de belanghebbende partijen behoren behalve de partijen die 
infrastructuurcapaciteit hebben aangevraagd, ook andere partijen die in de gelegenheid 
wensen te worden gesteld opmerkingen te maken over de invloed die de dienstregeling 
kan hebben op hun mogelijkheden om spoorwegdiensten gedurende het 
dienstregelingstijdvak te verrichten. 
4. De infrastructuurbeheerder neemt gepaste maatregelen om met de gemaakte 
bezwaren rekening te houden. 
 
Artikel 21 
Coördinatieprocedure 
1. Wanneer de infrastructuurbeheerder tijdens de in artikel 20 bedoelde 
programmatieprocedure op met elkaar concurrerende aanvragen stuit, tracht hij door 
coördinatie voor deze aanvragen de meest geschikte oplossing uit te werken. 
2. Wanneer zich een situatie voordoet waarin coördinatie vereist is, heeft de 
infrastructuurbeheerder het recht binnen redelijke grenzen een van de oorspronkelijk 
aangevraagde infrastructuurcapaciteit afwijkende capaciteit voor te stellen. 
3. De infrastructuurbeheerder tracht door overleg met de betrokken aanvragers eventuele 
conflicten op te lossen. 
4. De voor het coördinatieproces geldende beginselen worden in de netverklaring 
opgenomen. Deze beginselen geven met name de moeilijkheden weer die zich voordoen 
bij het regelen van internationale treintrajecten, en de mogelijke gevolgen van een 
wijziging voor andere infrastructuurbeheerders. 
5. Indien aanvragen voor infrastructuurcapaciteit niet zonder coördinatie kunnen worden 
ingewilligd, tracht de infrastructuurbeheerder voor alle aanvragen door coördinatie een 
oplossing te vinden. 
6. Onverminderd de bestaande beroepsprocedures en het bepaalde in artikel 30 wordt 
voor geschillen in verband met de toewijzing van infrastructuurcapaciteit een regeling 
ingesteld om dergelijke geschillen snel te beslechten. Bij toepassing van deze regeling 
wordt binnen tien werkdagen een uitspraak gedaan. 
 
Artikel 22 
Overbelaste infrastructuur 
1. Indien het na coördinatie van de aangevraagde paden en na overleg met de aanvragers 
niet mogelijk is de aanvragen voor infrastructuurcapaciteit tot tevredenheid van alle 
betrokkenen af te handelen, verklaart de infrastructuurbeheerder het betrokken 
infrastructuurelement onverwijld tot „overbelaste infrastructuur” . Dit geldt ook voor 
infrastructuur die naar verwachting in de nabije toekomst met onvoldoende capaciteit te 
kampen zal hebben. 
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2. Wanneer infrastructuur tot „overbelaste infrastructuur”  is verklaard, verricht de 
infrastructuurbeheerder een capaciteitsanalyse als bedoeld in artikel 25, tenzij reeds 
uitvoering wordt gegeven aan een capaciteitsvergrotingsplan als bedoeld in artikel 26. 
3. Indien gebruiksrechten in overeenstemming met artikel 7, lid 4, niet zijn geheven of 
geen bevredigend resultaat hebben opgeleverd en de infrastructuur tot „overbelaste 
infrastructuur”  is verklaard, mag de infrastructuurbeheerder voor toewijzing van de 
infrastructuurcapaciteit ook nog prioriteitscriteria hanteren. 
(…)  
6. De procedures en criteria in het geval van overbelaste infrastructuur worden in de 
netverklaring vastgesteld. 
 

(…) 
 

Artikel 25 
Capaciteitsanalyse 
1. Met de capaciteitsanalyse wordt de vaststelling van de beperkingen van 
infrastructuurcapaciteit beoogd die de adequate afhandeling van aanvragen van 
infrastructuurcapaciteit belemmeren. Tevens wordt beoogd methoden voor te stellen om 
aan extra aanvragen te kunnen voldoen. Bij deze analyse worden niet alleen de redenen 
voor de overbelasting vastgesteld, maar ook de maatregelen die op korte en op 
middellange termijn daartegen kunnen worden genomen. 
2. Bij de analyse wordt rekening gehouden met de infrastructuur, de 
exploitatieprocedures, de aard van de verschillende diensten die worden geboden, en het 
effect van al deze factoren op de infrastructuurcapaciteit. Mogelijke maatregelen zijn met 
name de omleiding van routes, de vaststelling van nieuwe vertrek- en aankomsttijden, 
snelheidswijzigingen en infrastructurele verbeteringen. 
3. Een capaciteitsanalyse moet voltooid zijn binnen zes maanden nadat infrastructuur tot 
„overbelaste infrastructuur”  is verklaard. 
 

Artikel 26 

Capaciteitsvergrotingsplan 
1. Binnen zes maanden na afronding van de capaciteitsanalyse legt de 
infrastructuurbeheerder een capaciteitsvergrotingsplan voor. 
(…) 
 

BIJLAGE I 
Inhoud van de netverklaring 
De in artikel 3 bedoelde netverklaring bevat de volgende informatie: 
1. een gedeelte waarin de aard van de voor spoorwegondernemingen beschikbare 
infrastructuur en de voor toegang tot de spoorweginfrastructuur geldende voorwaarden 
worden beschreven; 
2. een gedeelte waarin de heffingsbeginselen en de tarieven opgenomen zijn. Dit zal de 
nodige details over het heffingsstelsel bevatten, alsmede voldoende gegevens over 
gebruiksrechten in verband met de in bijlage II genoemde diensten die door één 
leverancier worden verschaft. De voor de toepassing van artikel 7, leden 4 en 5, en de 
artikelen 8 en 9 gebruikte methode, voorschriften en, indien van toepassing, schalen 
worden nader omschreven. Voorts bevat dit gedeelte informatie over de reeds 
vastgestelde of verwachte wijzigingen van de gebruiksrechten; 
3. een gedeelte over de criteria en voorschriften voor capaciteitstoewijzing. Dit bevat de 
algemene kenmerken van de infrastructuurcapaciteit die voor spoorwegondernemingen 
beschikbaar is, en alle beperkingen met betrekking tot het gebruik daarvan, met inbegrip 
van vermoedelijke beperkingen in verband met onderhoud. In dit gedeelte worden tevens 
de procedures en termijnen met betrekking tot de capaciteitstoewijzing gepreciseerd. 
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Verder zijn daarin specifieke criteria vervat die bij de capaciteitstoewijzing worden 
gehanteerd, zoals: 
a) de procedure volgens welke aanvragers bij de infrastructuurbeheerder capaciteit 
kunnen aanvragen; 
b) de bepalingen waaraan aanvragers moeten voldoen; 
c) de termijnen voor de aanvraag- en toewijzingsprocedures; 
d) de beginselen met betrekking tot de coördinatieprocedure; 
e) de procedures en criteria ingeval de beschikbare capaciteit overbelast is; 
f) bijzonderheden over de beperkingen inzake het gebruik van infrastructuur; 
g) de regels voor het eventueel in aanmerking nemen van vroegere 
capaciteitsbenuttingsniveaus om de prioriteiten tijdens de toewijzingsprocedure vast te 
stellen. In dit gedeelte wordt een nauwkeurige omschrijving gegeven van de maatregelen 
ter waarborging van een adequate behandeling van goederendiensten, internationale 
diensten en aanvragen volgens de ad-hoc procedure. 
 
(…) 
 

BIJLAGE III 
Tijdschema voor de toewijzing 
1. De dienstregeling wordt eenmaal per kalenderjaar vastgesteld. 
2. De wƋziging van de dienstregeling gaat steeds in op de tweede zaterdag van december 
om middernacht. Indien een wƋziging of aanpassing na de winter geschiedt, met name 
om eventueel rekening te houden met wƋzigingen in de dienstregelingen voor het 
regionale passagiersvervoer, gaat deze in op de tweede zaterdag van juni te middernacht 
of, zonodig, op andere tussen die data gelegen tƋdstippen. De infrastructuurbeheerders 
kunnen andere data overeenkomen. In dat geval brengen zƋ de Commissie op de hoogte 
als het internationale verkeer daardoor wordt beïnvloed. 
3. Verzoeken om verwerking van capaciteitsaanvragen in de dienstregeling moeten 
uiterlijk twaalf maanden vóór de datum waarop de dienstregeling van toepassing wordt, 
worden ingediend. (In de Engelse taalversie: “The final date for receipt of requests for 
capacity to be incorporated into the working timetable shall be no more than 12 months 
in advance of the entry into force of the working timetable.” ) 
4. (…) 
5. De infrastructuurbeheerder stelt uiterlijk vier maanden na de sluitingsdatum voor de 
indiening van offertes door aanvragers een ontwerp-dienstregeling op.”  

 

 

IV.3 Spoorwegwet         

27. Bij de Spoorwegwet17 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: 
(…) 

                                                           
17 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. 
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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 27 
1. Een spoorwegonderneming heeft op niet-discriminerende grondslag recht op 

toegang tot hoofdspoorwegen. 
(…) 
   

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, (…) 
 

Artikel 61 
1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de 

verdeling van capaciteit. (…) 
 

§ 6. Gebruiksvergoeding  
 

Artikel 62 
(…) 
3. Er kan een verhoging worden overeengekomen voor het gebruik van overbelaste          

hoofdspoorweginfrastructuur gedurende periodes van overbelasting (…) 
 
Artikel 76 
(…) 
2. In geval van overtreding van het bepaalde krachtens artikel 17, eerste lid, onderdeel 

d, of het bepaalde bij of krachtens de artikelen 27, eerste lid, 57 tot en met 62, 63, 
eerste lid, 67, 68 en 95, eerste volzin, kan de raad van bestuur NMa de natuurlijke 
persoon of rechtspersoon aan wie de overtreding kan worden toegerekend: 
a. een bestuurlijke boete opleggen; 
b. een last onder dwangsom opleggen. 

3. Op het tweede lid zijn de artikelen 54a, 56, tweede tot en met vierde lid, 57, 58, 59a, 
62 en 64 tot en met 68 van de Mededingingswet van overeenkomstige toepassing. 

(…)”  

 

 

IV.4 Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweg-infrastructuur 
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28. Bij het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweg-infrastructuur18 (hierna: het Besluit)  

zijn regels gesteld over de verdeling van de capaciteit van de hoofdspoorweg-

infrastructuur. Het Besluit is een uitwerking van met name artikel 61 Sw.   

 

29. Bij het Besluit is onder meer het volgende bepaald: 

 
“Artikel 1 
In dit besluit wordt verstaan onder: 
(…) 
c. pad: de capaciteit die een trein tussen twee plaatsen, en tussen twee vastgestelde 
tijdstippen mag gebruiken; 
(…)  
j. dienstregeling: de gegevens over alle geplande bewegingen van treinen en 
spoorvoertuigen; 
k. de normale dienstregeling: de dienstregeling die op het niveau van terugkerende 
paden in een dienstregelingsperiode wordt uitgewerkt   
 
§ 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. 

 
(…) 
 
§ 4. Regels ten aanzien van overbelast verklaarde infrastructuur 
Artikel 7 
1. Indien de beheerder constateert dat er geen overeenstemming kan worden bereikt 
tijdens de coördinatie ten aanzien van concurrerende capaciteitsaanvragen die 
betrekking hebben op vervoer, kunnen beheerder en een betrokken gerechtigde door 
toepassing van een verhoging als bedoeld in artikel 62, derde lid, [Sw] tot 
overeenstemming komen. 
2. Indien de verhoging bedoeld in artikel 62, derde lid, [Sw] niet is toegepast of geen 
bevredigend resultaat heeft opgeleverd: 
a. verklaart de beheerder de betrokken infrastructuur overbelast, 
b. verricht deze een capaciteitsanalyse als bedoeld in artikel 25 richtlijn 2001/14/EG en 
c. stelt deze binnen zes maanden een capaciteitsvergrotingsplan als bedoeld in artikel 26 
van richtlijn 2001/14/EG op. 
(…) 
5. Het tweede lid, onderdelen b en c, (…) [geldt] niet indien reeds uitvoering wordt 
gegeven aan een capaciteitsvergrotingsplan als bedoeld in artikel 26 van richtlijn 
2001/14/EG. 

 
(…) 
 
Artikel 10 

                                                           
18 Besluit van 3 december 2004, Stb. 2004, 667, zoals gewijzigd bij Besluit van 28 april 2006, Stb. 
2006, 239. 
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Indien de infrastructuur overeenkomstig artikel 7, tweede lid, overbelast is verklaard, 
wordt bij de verdeling van capaciteit na toepassing van artikel 8 prioriteit toegekend aan 
deelmarkten overeenkomstig onderstaande volgorde: 
a. stadsgewestelijk openbaar vervoer; 
(…) 
d. nationaal openbaar vervoer; 
(…) 
g. streekgewestelijk openbaar vervoer; 
(…)”  

 

30. In de Artikelsgewijze toelichting bij het Besluit heeft de Minister van Verkeer en 

Waterstaat onder meer opgemerkt: 
“Artikel 1 
(…) [Het begrip <<normale dienstregeling>>] wordt in de richtlijn gebruikt om 
de fase van het capaciteitsverdelingsproces waarin verdeling op het niveau van 
terugkerende paden in de dienstregeling plaatsvindt, aan te duiden. Dat begrip 
heet in vakjargon <<de jaardienstregeling>>. Het begrip is in de richtlijn niet 
gedefinieerd. In dit besluit is ervoor gekozen dit wel te doen, omdat niet in de 
context waarin dit begrip wordt gebruikt kan worden opgemaakt dat het de 
jaardienstregeling betreft. 
(…) 
Artikel 4, 5 en 6 
(…) Artikel 4 betreft de procedure van capaciteitsverdeling in de fase van de 
jaardienstregeling. Op grond van bijlage I bij de richtlijn, geïmplementeerd in 
artikel 58, tweede lid, van de wet, is de procedure van capaciteitsverdeling bij 
uitstek een onderwerp dat thuishoort in de netverklaring. Er is dan ook voor 
gekozen om in artikel 4 niet de gehele procedure uit te schrijven, maar te 
verwijzen naar de verplichtingen van de artikelen 19, 20, 21 en bijlage III. 
Overigens is het tijdschema dat in bijlage III bij de richtlijn is vermeld, 
uitsluitend van toepassing op de normale dienstregeling (jaardienstregeling). In 
Nederland is het in tegenstelling tot andere landen gebruikelijk om een 
procedure in te richten ten aanzien van het basisuurpatroon, een fase waarin 
nog niet in concrete paden, maar in patronen wordt gepland. Het staat partijen 
in principe vrij om al in een dergelijke procedure voorafgaande aan de formele 
capaciteitsverdelingsprocedure met elkaar om tafel te gaan zitten om 
overeenstemming te bereiken over nog in te dienen capaciteitsaanvragen. De 
procedure die beheerder en gerechtigden daarbij wensen te volgen dient in de 
netverklaring vastgelegd te worden. Deze procedure dient te voldoen aan de 
eisen die de richtlijn stelt: hij dient eerlijk, non-discriminatoir en in 
overeenstemming met het Gemeenschapsrecht te zijn. Een dergelijke procedure 
kan overigens niet tot een verdelingsmoment leiden: de verdelingsprocedure 
voor de normale dienstregeling vindt plaats binnen het in bijlage III bij de 
richtlijn gestelde tijdschema. 
(…)”  

 

 

IV.5 Netverklaring 2007 

31. De netverklaring 2007 (hierna: de Nv 2007) is geldig voor spoorverkeer in het 

dienstregelingsjaar 2007, dat loopt van 10 december 2006 tot en met 8 december 2007 

en ook voor de daaraan voorafgaande capaciteitsverdeling ten behoeve van het 
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dienstregelingsjaar 2007. De Netverklaring 2007 is vastgesteld door ProRail op 1 februari 

2006 en nadien herhaaldelijk aangevuld. De Netverklaring 2007 en de aanvullingen 

daarop waren gepubliceerd op de internetsite van ProRail.   

 

32. De Nv 2007 bevat onder meer de volgende passages die zien op de capaciteitsverdeling: 
“  
4.2.1 Leidende principes 
ProRail richt het capaciteitsverdelingsproces zo in dat het voldoet aan de 
daarvoor geldende wettelijke voorschriften en dat het transparant, non-
discriminatoir, controleerbaar en reproduceerbaar is. 
(…) 
De capaciteitsverdelingsprocedures zijn erop gericht om de aangevraagde 
capaciteiten in consensus te verdelen en zoveel mogelijk in overeenstemming 
met de wensen van aanvragers beschikbaar te stellen. 
Alle aanvragen voor capaciteit (…) moeten steeds worden afgehandeld via de 
procedures die in deze Netverklaring zijn omschreven. 
Als het niet mogelijk blijkt een capaciteitsverdeling op te stellen die de 
instemming van aanvragers heeft (consensus) of die in elk geval niet op hun 
bezwaren stuit (consent), stelt ProRail –na overbelastverklaring- een verdeling 
vast met toepassing van de wettelijke verdelingsregels[Voetnoot: Besluit (…), 
artikel 7 t/m 12.].19    
 
(…) 
 
De capaciteitsverdelingsprocessen voor verkeersgebruik omvatten de volgende 
cycli (uitgewerkt in bijlage 24): 

- de capaciteitsverdelingscyclus Jaardienstregeling[Voetnoot: in het 
[Besluit] (Stb. 2004, 667), artikel 1, onderdeel k aangeduid als 
‘normale dienstregeling’.], inclusief de voorfase van ontwikkeling van 
een BasisUurPatroon (of meerdere BasisUuurPatronen); 

- de capaciteitsverdelingscycli Ad-hocaanvragen[Voetnoot: [Besluit] 
(Stb. 2004, 667), artikel 1, onderdeel i.]20 

 

en: 
“Partijen die capaciteit in de Jaardienstregeling 2007 aanvragen, conformeren 
zich daarmee aan de tijdschema’s en procedures voor de behandeling van zulke 
aanvragen zoals die zijn weergegeven in deze Netverklaring. 
Aanvragen voor capaciteit in de Jaardienstregeling 2007 kunnen tot uiterlijk 26 
juli 2006 17.00 uur bij ProRail, t.a.v. hoofd van de afdeling Capaciteitsverdeling 
worden ingediend. 
(…) 
ProRail zal uiterlijk op 25 september 2006 een voorgenomen verdeling van de 
capaciteit in de Jaardienstregeling 2007 vaststellen (tenzij Prorail na overleg met 
aanvragers een andere termijn vaststelt).”21 

 

                                                           
19 Nv 2007, p. 42. 
20 Nv 2007, p. 43. 
21 Idem, p. 45-46. 
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en: 
“ProRail wijst erop dat, in een voorfase van de capaciteitsverdeling voor de 
Jaardienstregeling, BasisUurPatronen van de dienstregeling (…) worden 
ontwikkeld. Dit is omschreven in bijlage 24. 
 
In de BasisUurPatronen wordt een uitwerking van de dienstregeling ontwikkeld 
die op uurbasis repeteert. Hierbij wordt ook ruimte gereserveerd voor capaciteit 
die met een lagere frequentie, bijvoorbeeld dagelijks, repeteert. Het  
BasisUurPatroon is te beschouwen als een variant voor de oplossing van 
eventuele onverenigbaarheden in de Jaardienstregeling, en geldt niet als een 
overeengekomen capaciteitsverdeling. 
Spoorwegondernemingen die op uurbasis repeterende capaciteit wensen, wordt 
dringend aangeraden om in deze voorfase van de jaardienstverdeling 
patroonmatige capaciteit aan te vragen. ProRail zal zich zo goed mogelijk op de 
hoogte stellen van de capaciteitsbehoefte van potentiële aanvragers die geen 
gebruik maken van deze mogelijkheid. 
Binnen elke fase van de capaciteitsverdelingsprocessen zijn in beginsel de 
hieronder aangegeven stappen te onderscheiden. In bijlage 24 zijn nadere 
details opgenomen. (...)” 22    

 

en: 
“ProRail past bij het vaststellen van een ontwerp-capaciteitsverdeling geen 
voorrangsregels toe voor een specifiek vervoermarktsegment of voor een 
specifieke vervoersrelatie. De ontwerp-capaciteitsverdeling voor de 
Jaardienstregeling wordt maximaal vier weken na sluiting van de indientermijn 
voor capaciteitsaanvragen aangeboden aan de belanghebbende partijen.”23 

 

en: 
“Toepassen van een verhoging van de gebruiksvergoeding 
Bij de capaciteitsverdeling voor het dienstregelingsjaar 2007 zal ProRail geen 
gebruik maken van een verhoging van de gebruiksvergoeding[Voetnoot: [Besluit] 
(Stb. 2004, 667), artikel 7, eerste lid.] als instrument voor de coördinatie van de 
capaciteitsverdeling.” 24 

 

en: 
 “4.4.4 Overbelastverklaring 
Indien de coördinatiefase niet heeft geleid tot een resultaat dat voor alle 
aanvragers bevredigend is, verklaart ProRail Capaciteitsverdeling de betreffende 
infrastructuur overbelast. Binnen zes maanden na overbelastverklaring rondt 
ProRail de capaciteitsanalyse af. Binnen zes maanden na afronding van de 
capaciteitsanalyse stelt ProRail een capaciteitsvergrotingsplan op. 
 
4.4.5 Vaststelling capaciteitsverdeling 

                                                           
22 Idem, p. 46. 
23 Idem, p. 47. 
24 Idem, p. 47. 
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Indien aanvragers overeenstemming bereiken over een capaciteitsverdeling die 
zij onbevredigend achten, geldt die verdeling niettemin als de uitkomst van het 
verdelingsproces.” 25 

 

en: 
“ In de BUP-cyclus worden de uurpatronen tussen ProRail en gerechtigden 
ontwikkeld die door de betrokken gerechtigden toegepast worden voor hun 
Jaardienstcyclusaanvraag en voor de afhandeling daarvan. (…) De  
Jaardienstcyclus wordt in de nieuwe wet- en regelgeving aangeduid als “de 
capaciteitverdelingprocedure voor de normale dienstregeling” . In deze cyclus 
vindt in termen van het [Besluit] “de jaarlijkse verdeling van capaciteit in de 
vorm van terugkerende paden” door ProRail plaats. Zie figuur 1 en 2 voor een 
schematische weergave van het capaciteitsverdelingsproces inclusief de 
doorlooptijden.26 
 

 Basisuurpatroon cyclus 
Hoewel het [Besluit] dit niet vereist, wordt vooruitlopend op het proces voor de 
“normale dienstregeling”  (basisdagpatronen in de Jaardienstcyclus), eerst een 
basisuurpatroon voor een dienstregeling ontwikkeld. Dit draagt bij aan een 
efficiënt proces voor het vaststellen van de Jaardienstregeling. (…) 
 
Het precieze aantal basisuurpatronen (spits, dal en evt. dal ten behoeve van een 
onderhoudsrooster) wordt naar behoefte overeengekomen met aanvragers. Van 
belang is dat bij het basisuurpatroon de volgende zaken in acht worden 
genomen: 
1. er is sprake van een onderhandelproces; 
2. draagvlak van de sector noodzakelijk; 
3. het resultaat is niet in beton gegoten, maar een oplossingsvariant indien 

zich in de Jaardienstcyclus conflicten voordoen;”27 

 

en: 
“BUP cyclus - Programmatie 
Alle ontvankelijke aanvragen worden door Prorail in één bestand gezet zodat 
verdere verwerking van alle aanvragen in samenhang kan gebeuren. Er vindt in 
deze stap geen inhoudelijke afstemming of mutatie plaats. 
Prorail toetst de capaciteitsaanvragen van vervoer individueel en in samenhang. 
In het geval er sprake is van concurrentie tussen aanvragen doet ProRail aan de 
betrokken partijen voorstellen om door middel van beperkte aanpassingen ten 
opzichte van de aanvragen te komen tot een uitvoerbaar uurpatroon.”28 

                                                           
25 Idem, p. 48. 
26 Nv 2007, bijlage 24, p. 1. In figuur 1 van bijlage 24 is het capaciteitsverdelingsproces ten 
behoeve van het BasisUurPatroon weergegeven. Dit proces start op 15 maart 2006 en eindigt op 
24 juni 2006 met “Vaststelling (consensus variant) uurpatronen door ProRail” . In figuur 2 is het 
capaciteitsverdelingsproces ten behoeve van de jaardienstregeling weergegeven. Dit proces start 
op 26 juli 2006 en eindigt op 6 oktober 2006 met “Vaststelling (consensusvariant als) 
capaciteitsverdeling door ProRail” . Deze  capaciteitsverdeling voor de normale dienstregeling 
wordt vastgelegd in de toegangsovereenkomsten die met alle betrokken 
spoorwegondernemingen worden gesloten. Zie Nv 2007, bijlage 24, p. 5.       
27 Nv 2007, bijlage 24, p. 1. 
28 Idem, p. 3. 
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en: 
“ Indien aan het eind van de programmatie blijkt dat in een aantal gevallen de 
concurrentie tussen aanvragen niet is opgelost, worden deze bestempeld als 
zijnde conflicterende aanvragen en start ProRail de coördinatiefase (…) 
 
BUP cyclus – Coördinatie 
In de coördinatiefase hebben alle partijen, met inbegrip van ProRail, de 
mogelijkheid oplossingsvarianten te ontwikkelen voor de tijdens de BUP-
programmatie gesignaleerde conflicten. 
 
In veel gevallen zullen er verschillende oplossingsvarianten mogelijk zijn. Om 
het proces navolgbaar en transparant te houden levert ProRail per conflict een 
conflictformulier en initieert overleg tussen de betrokken capaciteitsaanvragers. 
Indien partijen consensus weten te bereiken over de te verkiezen 
oplossingsvariant dan eindigt voor het betreffende conflict de Coördinatiefase. 
(…) De aldus ontwikkelde BUP-patronen zijn niet bindend voor gerechtigden die 
geen capaciteit in de BUP-cyclus aanvroegen. (…) 
 
BUP cyclus – Vaststelling capaciteitsverdeling 
De in dit proces ontwikkelde uurpatronen worden vastgelegd in een overzicht 
van conflictvrije Uurpatronen. Deze uurpatronen zijn oplossingsvarianten die 
kunnen worden gehanteerd in de Jaardienstcyclus. (…) De 
geschillenbeslechtingsprocedure capaciteitsverdeling (bijlage 5) is van 
toepassing. 
 

 Jaardienst cyclus 
(…) Tijdens deze cyclus worden optimalisatieslagen en gedetailleerde 
afwegingen gemaakt. Consultatie onder spoorwegondernemingen leerde dat er 
een grote behoefte is deze cyclus zo kort mogelijk voor de start van de 
dienstregeling te laten beginnen. Er is met partijen vastgesteld dat een dergelijk 
laat moment van indienen alleen succesvol mogelijk is als de gerechtigden die 
capaciteit in de BUP-fase aanvroegen hun aanvragen conform de daarbij 
ontwikkelde uurpatronen indienen. (…)” 29  

 

 

V Beoordeling 

 

V.1 Inleiding 

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

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

of de feiten kwalificeren als een overtreding. Hierin zal de zienswijze van ProRail worden 

betrokken.     

 

V.2 Vaststaande feiten    

                                                           
29 Idem, p. 4. 
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34. Op grond van het rapport, het dossier en het verhandelde ter hoorzitting stelt de Raad 

de volgende feiten en omstandigheden vast. 

 

35. Bij brief van 19 september 2005 heeft ProRail Connexxion onder meer meegedeeld: 
“De door u voorgestelde dienstregelingsvarianten zijn door ons beoordeeld met 
behulp van VPT13. Dit is het plansysteem dat binnen de spoorwegwereld 
gebruikt wordt om basisuurpatronen (BUP) en basisspooropstellingen (BSO) te 
ontwikkelen. De variant is in VPT13 ingebracht en vervolgens is gekeken of de 
planningsnormen, zoals die bij het maken van dienstregelingen gebruikelijk zijn, 
gehanteerd zijn. 
De beoordeling op inpasbaarheid op de stations Amersfoort en Ede en op het 
traject Amersfoort-Barneveld aansluiting is gebaseerd op de dienstregeling 
2006, zoals die vanaf 11 december 2005 zal worden uitgevoerd. Aangezien het 
hier gaat om een aanbesteding met als ingangsdatum 10 december 2006 is het 
de vraag of dit wel de juiste basis is. Zoals misschien bij u bekend bestaan er 
voor dienstregeling 2007 grote plannen om de dienstregeling landelijk te 
veranderen. Wat de gevolgen daarvan zullen zijn is nu nog niet  bekend, vandaar 
dat er gekozen is om te beoordelen op grond van dienstregeling 2006.”  

 

36. Bij brief van 1 maart 2006 aan ProRail heeft Connexxion ProRail onder meer het volgende 

meegedeeld: 
“Op basis van de informatie die ons momenteel ter beschikking staat (de 
Basisuurpatronen en Basisspooropstelling) hebben wij de dienstregeling van de 
Valleilijn nader bekeken. Helaas is een uitgewerkte weekdienstregeling (of zelfs 
die van de daluren) nog niet beschikbaar. Daarnaast hebben wij van NS 
Commercie vernomen dat de patroontijden te Ede-Wageningen onder 
voorbehoud zijn; deze zullen mogelijk nog worden aangepast.    
 
(…) [W]ij [hebben] een keuze gemaakt voor wat betreft de patroontijden die wij 
voor de dienstregeling willen aanhouden. Wij bieden daarmee de gehele dag een 
halfuurdienst op het gehele traject (Amersfoort – Ede -Wageningen) en een 
toegevoegde halfuurdienst op het traject tussen Amersfoort en Barneveld-
Noord. Op deze manier worden vier ritten per uur geboden op het deeltraject 
Amersfoort – Barneveld-Noord. 
 
Het uurpatroon ziet er als volgt uit: 
 
(…) 
 
Wij verzoeken u in de basisspooropstelling te Amersfoort en het 
Basisuurpatroon op het spoortraject Amersfoort – Barneveld-Noord zodanig te 
plannen dat rekening gehouden wordt met bovenstaande patronen. Wij hebben 
daarbij de uitdrukkelijke wens dat zowel de ‘korte’ als de ‘lange’ slag vanaf 
hetzelfde spoor te Amersfoort vertrekken.”  

 

37. Bij brief van 15 maart 2006 heeft NSR aan ProRail onder meer het volgende meegedeeld: 
“Hierbij treft u de BUP/BSO capaciteitsaanvraag aan voor de dienstregeling 
voor het jaar 2007, ingaande 10 december 2006 tot en met 8 december 2007. 
De dienstregeling is tot stand gekomen in een nauwe samenwerking met alle 
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partijen verenigd in het project Samensporen en vertegenwoordigers van Syntus 
en Arriva. 
 
U vindt de capaciteitsaanvraag in het planningsysteem VPT13 in de versie: 
Ep511_JD_2007 1 d.d. 15 maart 2006 
 
Feitelijk is de capaciteitsaanvraag een gezamenlijke aanvraag voor NS, NS 
Internationaal, HSA, Arriva, Syntus en de buurlandmaatschappijen 
NMBS/SNCB en DB Personenverkehr. 
 
Zoals u bekend, is er nog enige discussie over de capaciteitsaanvraag van 
NS(R). NS verwacht binnen enkele dagen een definitief besluit te nemen over 
het BUP 2007. Naar verwachting zal deze definitieve aanvraag slechts beperkt 
afwijken van onderhavige aanvraag en bovendien passen [in] de conflictvrije 
afstemming tussen vervoerders zoals die recent tot stand is gekomen. Wij gaan 
ervan uit dat deze eventuele aanpassing binnen het formele 
capaciteitsverdelingsproces past. 
 
Als bijlage is toegevoegd een overzicht met openstaande studies waarvan de 
uitkomsten in de komende weken (tot 31 maart), in overleg en afgestemd met 
betrokken partijen, in het BUP/BSO verwerkt worden.”  

 

38. Bij e-mail van 3 april 2006 heeft Connexxion ProRail bericht: 
“Afgelopen week hebben wij overleg gehad met [medewerker] van NS inzake o.a. 
de dienstregeling van de Vallei-lijn. 
Wij hebben toen de laatste stand van zaken gekregen met betrekking tot de BSO 
van Amersfoort en de BUP Amersfoort-Ede-Wageningen. Hieruit zijn de 
patroontijden van de [Valleilijn] af te leiden. 
Deze patronen wijken af van de aanvraag zoals wij u die hebben toegezonden 
eind februari 2006. 
 
In de bijlage is weergegeven het patroon volgens de laatste stand van zaken 
evenals het patroon dat wij bij ProRail hebben aangevraagd. 
 
Na een korte bestudering van e.e.a. mag blijken dat de aansluitingen van/naar 
onze treinen naar/ van het landelijk spoornet slechter zijn als hetgeen wij aan u 
hebben voorgelegd. 
 
Ik wil u vragen wanneer wij een formele aanbieding van ProRail kunnen 
verwachten. Daarnaast wil ik u voorstellen een bijeenkomst te beleggen indien 
onze aanvraag niet 1:1 zou worden gehonoreerd.”  

 

39. Bij e-mail van 20 april 2006 heeft ProRail Connexxion bericht: 
“Naar aanleiding van ons overleg van afgelopen dinsdag [18 april 2006] heeft 
[medewerker ProRail] een overzichtje gemaakt van aansluitingen te Amersfoort. 
Groen in de rechterkolom is in ontwerp 2007 beter dan in de aanvraag van 
Connexxion. Daarnaast heb ik een quick scan gedaan met betrekking tot 
mogelijke aanpassingen, zowel binnen de huidige structuur als met aantasting 
daarvan. Ter voorbereiding op ons volgende overleg, volgende week woensdag 
[26 april 2006].”  
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40. Bij e-mail van 24 april 2006 heeft Connexxion ProRail onder meer als volgt bericht: 
“ Ik begrijp dat ProRail concludeert dat in de spits er geen aanpassingen 
mogelijk zijn, maar dat er alleen in de dalperiode de [Valleilijn] mogelijk enkele 
minuten zou kunnen schuiven. 
  
Dit voorstel omarmen we niet omdat we daarmee de grote groep spitsreizigers 
blijven duperen; daarnaast hechten we aan een vast patroon. 
 
Zoals ook al in Utrecht op afgelopen dinsdag [18 april 2006] aangegeven, is het 
succes van de [Valleilijn] in grote mate afhankelijk van de kwaliteit van de 
overstappen die wij bieden. 
In de bijlage heb ik de belangrijkste overstappen nog eens op een rijtje gezet. 
Dat zijn de aansluitingen op de ‘lange slagen’ van de [Valleilijn]. Onze aanvraag 
scoort daarop beter.  
 
Vanochtend is e.e.a. in onze projectgroep besproken. Wij zullen vasthouden aan 
onze aanvraag zoals wij die rond 1 maart 2006 aan ProRail gestuurd hebben. 
Reden om hier zo volhardend in te zijn is het feit dat wij vrezen dat de 
gewenste/noodzakelijke reizigersgroei niet gehaald zal worden wanneer 
belangrijke aansluitingen niet geboden zullen worden.”   

  

41. In het zogenaamde Programmatierapport BUP/BSO 2007, gedateerd 26 april 2006,30 is 

onder meer opgemerkt: 
“
De patronen voor 2007 hebben een ander voortraject gekend dan de afgelopen 
jaren gebruikelijk was. Enige jaren geleden is een project gestart “Benutten en 
Bouwen”. Resultaten van het project moeten onder andere zijn een beter 
gebruik van de infracapaciteit (meer paden) en een betere punctualiteit door een 
robuustere opzet van de dienstregeling. Om dit te kunnen bewerkstelligen is 
optimale samenwerking nodig en in dit project zijn dan ook alle spoorpartijen 
vertegenwoordigd. Het eerste tastbare resultaat is het patroon voor 2007. 

Volgens de Netverklaring moest het verdelingsproces starten op 1 maart 2006. 
Vanuit de Ontwerpgroep 2007 kwam het verzoek tot twee weken uitstel om de 
laatste puntjes op de i te zetten. Dat verzoek is gehonoreerd en uiteindelijk is op 
15 maart de aanvraag 2007 bij CapaciteitVerdeling (CV) ingediend. De betrokken 
partijen hebben een eigen aanvraag ingediend, maar verwijzen daarbij naar 
dezelfde VPT13 versie: 
EP511_JD_2007.1. 
Overigens werd deze aanvraag vergezeld door een lijst met nog openstaande 
studiepunten (bijlage 1)31. Dat heeft ertoe geleid dat voor het oplossen van deze 
studiepunten de Ontwerpgroep tot 1 april 2007 de tijd kreeg. 

Na het indienen van de aanvraagversie heeft CV een inventarisatie gemaakt van 
planningen die niet aan de planningsnormen voldoen, of die om andere redenen 
vragen oproepen. Op 23 maart is er een memo verschenen met de bevindingen 

                                                           
30 Dit is de bijlage bij de brief van ProRail aan onder meer Connexxion van 22 juni 2006. Zie 
randnummer 51 hierna. 
31 Één van de studiepunten is volgens die bijlage: “Voorstel Valleilijn; projectgroep kan 
ondersteunen in zoeken naar alternatieven indien voorstel niet acceptabel is voor Connexxion’’.   



Openbaar 

 

23                                                  Openbaar 

(bijlage 2). Deels waren dit de studiepunten waar de Ontwerpgroep 2007 zelf al 
op gewezen had, maar deels waren het andere nog op te lossen dingen. Deze 
lijst is verstuurd naar de Ontwerpgroep  2007. 

Op donderdag 30 maart is er overleg geweest tussen Ontwerpgroep 2007 en 
CV. Tijdens dit overleg is de stand van zaken ten aanzien van beide lijsten 
doorgenomen (bijlage 3)32. De meeste onderwerpen zijn opgelost en in een 
variant uitgewerkt. Enkele dingen zijn nog niet opgelost en hebben geleid tot 
een actielijst (bijlage 3).33 Voor de meeste actiepunten is een uiterste 
opleverdatum van 11 april gesteld. Dit is volgens de Netverklaring de einddatum 
van de programmatiefase. 

Inmiddels zijn er een week na de formele sluitingsdatum van de 
programmatiefase nog twee logistieke knelpunten. Deze moeten worden 
opgelost voordat er gesproken kan worden van een conflictvrij patroon: 

• (…) 
• Inpassen van de Connexxion aanvraag op Amf-Ed. Connexxion 

heeft aangegeven niet akkoord te zijn met het patroon. De 
aansluitingen te Amf komen niet overeen met hetgeen is 
aangevraagd. Overleg tussen Ontwerpgroep 2007 en Connexxion 
heeft niet tot een gezamenlijke oplossing geleid. 

De aanvraagversie is nog eenmaal ververst met twee varianten. (…) CV heeft een 
kopie gemaakt van de nieuwe versie zodat er een ProRailversie is met de 
eindstand van de programmatiefase. Deze versie is de basis voor 
oplossingsvoorstellen in de coördinatiefase en heet: 
EP42_JD_2007.2 met als omschrijving “Programmatiefase”. 
De programmatiefase eindigt op 26 april om 17 uur. Daarna start de 
coördinatiefase. 

De periodes die genoemd worden zijn maximale termijnen. Als het sneller gaat 
is dat alleen maar mooi meegenomen. 
(…) 
Agenda Connexxion: 

                                                           
32 Bijlage 3 behelst onder meer het verslag van een bijeenkomst (ontwerpgroep 2007 en ProRail 
CV) op 30 maart, waar gesproken is over de opmerkingen die ProRail CV had gemaakt ten 
aanzien van het BUP 2007. In dat verslag is onder meer opgemerkt: 

“Er is nog wel een nabrander gekomen die niet in het overleg besproken is, omdat het 
toen nog niet bekend was. Connexxion is niet akkoord met de manier waarop hun 
aanvraag voor Amf-Ed is ingepast en heeft dat inmiddels met een email bekend gemaakt. 
Ook hier dient nog iets te gebeuren, voor het BUP afgerond kan worden. Dit is in de lijst 
opgenomen als punt 1. 
11) Connexxion Amf-Ed. 
Geen akkoord van Connexxion op het BUP. Men vraagt, in een email, naar een voorstel 
van ProRail.”  

33 Op de actielijst staan, voor zover hier van belang: 
“Punt 1) Uiterlijk 11 april moet duidelijk zijn of hier sprake is van een te coördineren 

conflict, of dat er een voor iedereen acceptabele oplossing mogelijk is. (Actie: CV 
en Ontwerp 2007) 

Punt 11) Uiterlijk 11 april duidelijkheid over de te kiezen oplossing en mogelijke gevolgen. 
(Actie: Ontwerp 2007)”    
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Week 18: Uitwerken AMvB variant door CV. 
  Connexxion voorkeurvariant met onderbouwing laten leveren. 
Week 19 + 20: Overleg om tot een oplossing te komen. 
Week 21: Implementeren gekozen variant. 
(…) 
Met bovenstaand schema als basis en de hoop dat ook de laatste logistieke 
probleempjes in goed overleg worden opgelost, streeft CV ernaar eind mei het 
BUP definitief vast te stellen.”  
 

42. Bij e-mail van 26 april 2006 heeft een medewerker van ProRail verslag gelegd van een 

gesprek op die dag met onder anderen een medewerker van Connexxion. Het verslag 

vermeldt onder meer het volgende: 
“ Ik heb [medewerker Connexxion] de nu te volgen procedure uitgelegd. 
Connexxion krijgt de gelegenheid een variant te maken waarin inzichtelijk wordt 
wat de gevolgen voor anderen zijn. Mijn inschatting is dat het vooral om het 
aanpassen van goederenpaden gaat. Omdat dat natuurlijk een nieuwe wereld is 
voor Connexxion en zij geen VPT hebben, komt [medewerker Connexxion] 
volgende week woensdag bij ons (3 mei). Ik zal hem begeleiden bij het maken 
van een Connexxionvariant en de bedoeling is om woensdag een variant af te 
hebben. Daarna zal er overlegd moeten worden met betrokken partijen. 
 
Daarnaast heb ik uitgelegd dat ProRail CV een AMvB variant moet maken voor 
het geval er geen consensus bereikt wordt over een 
spoorwegondernemingvariant. Ik heb verteld dat een AMvB variant gebaseerd is 
op wet- en regelgeving en dat een prioriteringsafweging tussen deelmarkten 
daarbij een onderdeel kan zijn. Vervolgens heb ik [medewerker Connexxion] een 
kopie van de AMvB meegegeven zodat hij kan nadenken over de kansen voor 
Connexxion. 
 
Op zijn vraag of Connexxion zich neer moet leggen bij een verdelingsbesluit van 
ProRail CV heb ik geantwoord dat er een bezwaarprocedure is en heb ik de 
procedure uitgelegd. Ik heb daarbij benadrukt dat bij een eventuele rechtsgang 
de rechter zich vooral concentreert op juist gevolgde procedures en gehanteerde 
kaders (bv planningsnormen), en niet zozeer op commerciële belangen van 
spoorwegondernemingen.”  

 

43. Bij e-mail van 3 mei 2006 heeft een medewerker van ProRail verslag gelegd van een 

gesprek op die dag met een medewerker van Connexxion. Het verslag vermeldt onder 

meer het volgende: 
“Op woensdagmorgen 3 mei is er samen met Connexxion gezocht naar 
mogelijkheden om overstappen in [Amersfoort] enigszins te verbeteren. 
 
In eerste instantie hebben we gekeken naar wat de problemen zijn wanneer de 
treinen van Connexxion volgens aanvraag worden ingelegd. Daaruit wordt 
duidelijk dat er zowel conflicten zijn met goederenpaden richting [Deventer] als 
met NSRtreinen op de spooropstelling [Amersfoort]. 
 
Vervolgens hebben we aan de hand van een reeds gemaakte inventarisatie van 
wel aanwezige overstappen in Ontwerp 2007 bekeken wat er dan gemist wordt. 
Hierbij zijn we uitgegaan van de normen voor overstaptijden zoals ze in de 



Openbaar 

 

25                                                  Openbaar 

Netverklaring genoemd worden. Deze zijn anders dan die in het bestek van de 
provincie Gelderland vermeld staan. Uiteindelijk hebben we ons gericht op het 
maken van de overstap van de trein uit Ede op de stoptrein naar Zwolle. Hier 
was één minuut te weinig overstaptijd om te kunnen spreken van een overstap 
die aan de normen voldoet. De overstap vanuit de richting Ede naar Deventer en 
verder is binnen de huidige structuur niet te realiseren, zeker niet in de spits. 
 
Door de verschillen in spits en dal in het NSR patroon en het streven om zo min 
mogelijk aan te passen in het Ontwerp 2007, is er uiteindelijk een variant 
gemaakt voor de spits en de dal. 
 
(…) 
 
Over deze variant gaat Connexxion zich nu beraden. Ik heb Connexxion 
geadviseerd NSR via de accountmanager (…) zo snel mogelijk op de hoogte te 
brengen van de variant, als Connexxion besluit dat dit voor hun een acceptabele 
oplossing is. Wordt vervolgd.”      

 

 

44. Bij e-mail van 11 mei 2006 heeft Connexxion NSR bericht: 
“Zoals je weet zijn wij met ProRail/ [medewerker ProRail] in de slag gegaan vwb 
de tijdligging van de Valleilijn. 
Mijn indruk is dat onze oorspronkelijke wens, zoals ook schriftelijk ingediend 
voor 1 maart 06, niet haalbaar zal blijken. Ik heb (trouwens op zeer prettige 
wijze) met [medewerker ProRail] gekeken naar kleine aanpassingen die enigszins 
tegemoet zouden kunnen komen aan ons aansluitprobleem. 
In onderstaand epistel34 wordt dat verwoord. Graag jouw reactie mbt de 
spitsaanpassing; de dalaanpassing heeft geen gevolgen voor wie-dan-ook.”  

 

45. Op 17 mei 2006 heeft een coördinatieoverleg plaatsgevonden tussen medewerkers van 

onder meer ProRail, Connexxion en NSR. Dit overleg had onder meer betrekking op een 

voorliggende variant van ProRail voor de exploitatie door Connexxion van de Valleilijn. 

De notulen bevatten de volgende passages: 
• “ProRail (…) heeft een variant rondgestuurd waarover Connexxion zich zou 

beraden; 
• [Medewerker Connexxion] meldt dat de Connexxion achterban (projectteam 

Valleilijn) deze variant afwijst, zowel voor het dal- als spitspatroon. Connexxion 
houdt vast aan de oorspronkelijke vraag. Daarmee ontstaat een conflict dat de 
coördinatiefase ingaat. Dit houdt in dat alle betrokken partijen een 
oplossingsvariant moeten indienen én een financiële onderbouwing (kosten en 
inkomstenderving) t.o.v. het ideaalplaatje; 

• [Medewerker ProRail Spoorontwikkeling] vraagt op welk aspect Connexxion niet 
akkoord is; 

• [Medewerker Connexxion]: Connexxion heeft prognoses gedaan bij de 
aanbesteding van de Valleilijn en heeft de provincie Gelderland garanties 
gegeven over de te verwachten groei van het aantal passagiers per spoor. Als 

                                                           
34 Bedoeld epistel is gelijk aan de e-mail van 3 mei 2006 uit het voorgaande randnummer, zij het 
dat de slotalinea van die e-mail (“Over deze variant … Wordt vervolgd.”) ontbreekt. 
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Connexxion de gevraagde aansluiting niet krijgt kan deze toezegging niet 
waargemaakt worden. [Medewerker ProRail] benadrukt dat aangevraagde 
capaciteit niet altijd gehonoreerd kan worden dus zou in een dergelijke 
aanbieding altijd een voorbehoud gemaakt moeten worden dat de benodigde 
infracapaciteit ook toegewezen wordt; 

• [Medewerker NSR] noemt dat NSR geen oplossingsvariant hoeft in te dienen 
aangezien deze gelijk is aan de huidige status van de BUP 2007. [Medewerker 
NSR] noemt dat NSR van de voorliggende (nu afgewezen) variant van ProRail 
de financiële consequenties voor NSR al heeft doorgerekend; 

• [Medewerker ProRail]: als Connexxion’s oplossingsvariant gelijk is aan de 
oorspronkelijke aanvraag dan moet er een AMvB-variant komen. [Medewerker 
ProRail] verwacht dat de AMvB-variant geheel of grotendeels overeen zal komen 
met de nu afgewezen variant. Dat komt omdat de aard van de verbinding laag 
geprioriteerd staat in de AMvB-verdeelregels. Deel van de problematiek is 
veroorzaakt door de late aanbesteding en de daardoor laat ingediende aanvraag. 
[Medewerker ProRail] hoopt dat voor de dienstregeling 2008 meer mogelijk is 
als tijdig de aanvraag ingediend wordt. 

(…) 
• [Medewerker NSR] meldt nog dat de voorliggende variant ook voor NSR 

onacceptabel was vanwege de aansluiting in Zwolle. 
 

Besloten wordt: 
• Connexxion berekent de inkomstenderving die voortvloeit uit de nu afgewezen 

variant. Daarnaast komt ze met een eigen oplossingsvariant, dit kan eventueel 
de oorspronkelijke aanvraag zijn. [Medewerker Connexxion] krijgt vanuit zijn 
achterban telefonisch de toezegging dat de berekening er uiterlijk 1 juni 2006 
ligt; 

• ProRail CV maakt een variant waarop NSR en Connexxion moeten reageren. 
• [Medewerker Connexxion] noemt dat er misschien mogelijkheden zitten in de 

verdere spits- en dal-uitwerking door NSR. Een overleg op korte termijn tussen 
Connexxion en NSR moet uitwijzen of op die manier in de jaardienst-fase toch 
ruimte ontstaat voor Connexxion. (…)” 

 

46. Bij e-mail van 24 mei 2006 heeft Connexxion ProRail als volgt bericht: 
“Vanmiddag gesproken met NSR over het probleempje Amersfoort. We hebben 
de volgende oplossing bedacht: 
 
(…) 
 
In de 24 uurs-uitwerking wil ik nog wel kijken of we met de korte slagen een 
minuutje eerder weg kunnen in de ochtend van [Barneveld] om de verdeling 
tussen de treinen beter te maken. 
 
NSR werkt de variant verder uit zodat we hem woensdag kunnen bespreken. 
(…)”  

  

47. In een e-mail van 30 mei 2006 aan onder meer ProRail en Connexxion heeft een 

medewerker van NSR, tevens projectleider “Coördinatie jaardienst 2007”, het volgende 

vastgelegd: 
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“N.a.v. het laatste coördinatieoverleg 2007 heeft op woensdag 24 mei j.l. overleg 
plaatsgevonden tussen Connexxion (…), NSR logistiek JP (…) en [NS 
Commercie] (…) over de problematiek Valleilijn i.r.t. BSO Amf. De uitkomst van 
dit overleg is dat we in principe een voor alle partijen acceptabele patroonmatige 
oplossing hebben gevonden. Op dit moment bekijkt lokaal plan deze variant. 
De nieuwe situatie is als volgt: 
(…) 
Tijdens het coördinatieoverleg van woensdag 31 mei a.s. zal ik de uitgewerkte 
variant aanreiken.”     

 

48. Op 31 mei 2006 heeft wederom een coördinatieoverleg plaatsgevonden tussen 

medewerkers van onder meer ProRail, Connexxion en NSR. De notulen bevatten de 

volgende passages: 
• “ [Medewerker Connexxion]: NSR en Connexxion hebben in onderling 

overleg een variant opgesteld die voor beide partijen passend is. Komt erop 
neer dat Connexxion iets eerder in Amersfoort aankomt en daardoor hoeft 
NSR niet te schuiven. 

• Nu moet de provincie Gelderland nog akkoord gaan met de variant. Er is 
nogal wat mee verbonden zoals de investering in een transferium. De 
concessie moet de in de aanbesteding vermelde toename in reizigers 
teweeg brengen. Als de provincie niet akkoord is en Connexxion geen 
andere capaciteit verdeeld krijgt, kan dit uiteindelijk ertoe leiden dat de 
concessie wordt ingetrokken. 

• [Medewerker ProRail] adviseert in volgende aanbestedingen alleen nog aan 
te bieden onder voorbehoud dat de benodigde capaciteit ook verkregen 
wordt; 

• [Medewerker ProRail] vraagt of de variant inderdaad door beide partijen 
geaccepteerd wordt. [Medewerker NSR] bevestigt dat en reikt kopieën van 
de variant uit; 

• [Medewerker Connexxion] weet nog niet wanneer de provincie een besluit 
neemt; 

• [Medewerker ProRail] begrijpt het dilemma maar verwacht niet dat de 
capaciteitsverdeling anders wordt als de provincie de variant afwijst. 

• [Medewerker ProRail] noemt het ook een bijzondere situatie en er zal na een 
afwijzing nog wel een overleg komen waarin ProRail aan de provincie kan 
uitleggen hoe de capaciteitsverdeling tot stand komt en wat daarin de 
beperkte mogelijkheden van Connexxion zijn; 

• [Medewerker ProRail] verzoekt Connexxion om de provincie aan te sporen 
om snel met een besluit te komen. Uiterlijk 7 juni. Immers, aansluitend 
moet gewerkt worden aan de aanvraag voor de jaardienst en die moet er  
26 juli liggen. 

• Overigens betreft het hier nog maar een aanvraag voor de BUP. 
[Medewerker Prorail] zal de variant doornemen en als deze volgens de 
regels is, wordt het BUP-patroon conform variant aangepast; 

• De uiteindelijke vaststelling van de BUP wordt aan alle partijen 
gecommuniceerd. 

 
(…) 

        
4. Overbelastverklaringen 
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• [Medewerker ProRail] noemt dat partijen nu kunnen aangeven of men 
ontevreden is over de verdeelde capaciteit, zelfs als men akkoord gaat met 
een variant. Hiervoor kan men dan een overbelastverklaring indienen.”   

 

49. Bij e-mail van 7 juni 2006 heeft ProRail aan onder meer NSR en Connexxion bericht: 
“ProRail Capaciteitverdeling heeft de door Connexxion en NSR gemaakte variant 
voor het inpassen van de dienstregeling Amf-Ed, zoals gepresenteerd in het CCV 
van 31 mei 2006, beoordeeld op grond van de planningsnormen. Conclusie is 
dat de variant voldoet aan de planningsnormen. ProRail CV is dan ook akkoord 
en de variant wordt opgenomen in de definitieve verdeling van de patronen voor 
2007. De definitieve verdeling volgt na het afronden van de Almelo problematiek 
(uiterste datum 23 juni 2006).”  

 

50. Bij e-mail van 14 juni 2006 heeft een medewerker van Connexxion onder meer NSR en 

ProRail bericht: 
“Wij hebben een brief gestuurd aan GS met de vraag of zij in willen stemmen 
met de variant van het BUP zoals besproken. Gezien de behandeltijd van 
dergelijke verzoeken moeten wij geduld hebben. Informeel hebben we wel 
toestemming om door te gaan met de verdere procedure omdat iedereen ook 
beseft dat wachten alleen maar meer problemen op gaat leveren en een 
alternatief niet voorhanden is. Voorwaarden daarbij zijn wel een betere afweging 
voor 2008 en het indienen van een overbelastverklaring. Voor beide 
voorwaarden gaan wij ons dan ook sterk maken. Mijn voorstel is om door te 
gaan met de jaardienstregeling en er vanuit te gaan dat GS positief zal beslissen 
onder voorwaarden.”    

 

51. Bij brief van 22 juni 2006 heeft ProRail onder meer Connexxion meegedeeld: 
“Middels de [Nv 2007] heeft ProRail CV alle spoorwegondernemingen 
geïnformeerd over de in onderling overleg overeengekomen procedure rond het 
door ProRail in behandeling nemen van capaciteitsaanvragen voor de 
Basisuurpatroondienstregeling 2007 (hierna te noemen BUP 2007). Onderdeel 
van deze procedure is het per 1 maart 2006 indienen van capaciteitsaanvragen. 
Op verzoek van het samenwerkingsverband Ontwerp 2007 is deze indiendatum 
verschoven naar 15 maart 2006. Alle capaciteitsaanvragen hebben wij 
ontvankelijk verklaard en vervolgens in het proces betrokken. 
 
Het BUP 2007 is een gezamenlijk product van spoorwegondernemingen en 
ProRail. Vanuit het projekt “Benutten en Bouwen” zijn uitgangspunten 
vastgesteld, die vervolgens de basis waren in het aansluitende projekt “Ontwerp 
2007”. Omdat op 1 maart nog enkele problemen moesten worden opgelost 
vroeg het Ontwerp 2007 twee extra weken om de dienstregeling af te ronden. 
Vandaar dat de uiteindelijke indiendatum 15 maart is geworden. 
De patroonaanvraag van Connexxion voor Amersfoort-Ede is niet vanaf het 
begin onderdeel geweest van het Ontwerp 2007. Dit had te maken met de 
termijn van aanbesteding. 
Aanvragen, uitsluitend betrekking hebbend op de 7x24 uuruitwerking zullen wij 
in fase van de vaststelling van de jaardienstregeling behandelen, rekening 
houdend met het moment van indiening van die aanvragen. 
 
1.2 Integratie-, programmatie- en coördinatieproces 
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De aanvraag voor 2007 was één integrale aanvraag. Ook de patroonaanvraag 
van Connexxion was op een conflictvrij passende manier verwerkt door Ontwerp 
2007, alleen in een vrij laat stadium. Connexxion heeft daarbij aangegeven niet 
akkoord te zijn met de wijze waarop hun aanvraag in de integrale aanvraag was 
verwerkt. 
 
ProRail CV heeft tijdens de programmatiefase mogelijke concurrentie in de 
aanvraag geïnventariseerd en in een rapportage vastgelegd. De ontwerpgroep 
2007 gaf aan het met ProRail CV eens te zijn dat alle concurrentie genoemd in 
de rapportage opgelost moet worden. Tijdens de daarop volgende periode is 
bijna alles in goed overleg opgelost. Twee probleemgebieden zijn langere tijd 
gespreksonderwerp gebleven en dat waren Amersfoort-Ede en (…) Uiteindelijk is 
er voor Amersfoort-Ede een voor alle betrokkenen logistiek aanvaardbare 
oplossing gevonden, al is het niet ondenkbaar dat hier een overbelastverklaring 
op verzoek van Connexxion gaat volgen. (…) 
 
2. Verdeling BUP 2007 

      
Hoofd ProRail Capaciteitsverdeling verdeelt de capaciteit voor BUP 2007 toe op 
basis van de ProRail-variant EP42_JD_2007 2; VERDELING 2007. De 
ondernemings-specifieke verdeling vindt plaats gedurende de verdeling van de 
jaardienst. 
 
Toelichting op de probleemgebieden: 
 
2.1 Amersfoort-Ede 
Het aanbestedingstraject voor Amersfoort-Ede heeft op een laat moment 
plaatsgevonden. Hierdoor waren principiële keuzes in het ontwerp 2007 reeds 
gemaakt en lag de landelijke structuur al vast, toen bekend werd wat de 
aanvraag van Connexxion inhield. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een 
dienstregelingsoplossing, door Connexxion en NSR samen gemaakt, die 
logistiek voor beide partijen acceptabel is. Echter de commerciële 
uitgangspunten van Connexxion zijn niet volledig gehonoreerd en dat heeft 
vooral te maken met de aansluitingen in Amersfoort. Hierdoor is het 
aannemelijk dat zij hun vervoerprognoses in 2007 niet gaan halen, de basis voor 
het binnenhalen van deze concessie. Connexxion overweegt nog om een verzoek 
tot overbelastverklaring in te dienen. 
 
(…) 
 
4. Uitwerking jaardienst 
 
De spoorwegondernemingen kunnen op basis van het Verdelingsvoorstel BUP 
2007 de 24 uur uitwerking maken.”   

   

52. Bij brief van 26 juli 2006 heeft de Projectleider Valleilijn van Connexxion het Hoofd 

ProRail Capaciteitsverdeling verzocht voor het baanvak Amersfoort – Ede  en 

emplacement Amersfoort over te gaan tot het overbelast verklaren van de infrastructuur. 

Daarbij is onder meer opgemerkt: 
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“Connexxion heeft in maart 2006 een capaciteitsaanvraag gedaan voor de 
dienstregeling van 2007 (…). In het coördinatieoverleg is duidelijk geworden dat 
de door Connexxion gewenste dienstregeling niet past binnen het door NSR in 
het najaar van 2005 reeds ontworpen BasisUurPatroon en de 
BasisSpoorOpstelling van Amersfoort. Vanwege de lage prioriteit van het 
streekgewestelijk Openbaar Vervoer bij het toedelen van de capaciteit, heeft 
Connexxion noodgedwongen haar aanvraag aangepast. 
In overleg met ProRail en NS Reizigers is een aangepaste capaciteitsaanvraag 
opgesteld welke wel past binnen het BUP en de BSO van Amersfoort. 
 
Onderstaand zijn de, na overleg met ProRail en NS Reizigers, doorgevoerde 
aanpassingen in onze capaciteitsaanvraag kort beschreven. In de bijlage zijn de 
oorspronkelijke en de aangepaste patroontijden opgenomen. 
 
(…) 
 
Connexxion heeft een aanvraag ingediend die, althans op BUP-niveau, niet leidt 
tot conflicten. Gedwongen door de lage prioriteit van het streekgewestelijk 
Openbaar Vervoer in de toedelingsregels is dit niet de aanvraag zoals 
Connexxion deze had willen doen. 
 
(…) 
 
De opdrachtgever van Connexxion, de provincie Gelderland, stelt eisen aan de te 
rijden dienstregeling. Door de huidige toedelingssystematiek is het moeilijk om 
aan deze eisen te voldoen. (…)”    

 
53. Op 10 oktober 2006 heeft het Hoofd Capaciteitsverdeling van ProRail een 

overbelastverklaring opgesteld voor Amersfoort en het baanvak Amersfoort-Ede. Die 
verklaring vermeldt onder meer: 

“Betreft Amersfoort en baanvak Amersfoort-Ede 
• BUP 2007 
(…) 
 
Beschrijving van het baanvak /  infra-element 
Het enkelsporige baanvak Ede-Barneveld takt bij Barneveld aansluiting gelijkvloers in 
op het dubbelsporige baanvak Amersfoort aansluiting-Apeldoorn. Het deel tussen 
Amersfoort en Amersfoort aansluiting is viersporig. 
 
Beschrijving van de gevraagde capaciteit en/of paden 
Tweemaal per uur een reizigerstrein tussen Amersfoort  en Barneveld Noord en 
tweemaal per uur een reizigerstrein tussen Amersfoort en Ede. Tussen Amersfoort en 
Barneveld noord in een kwartierligging en tussen Barneveld noord en Ede in een 
halfuurligging. Inclusief vooraf bepaalde aansluitingen in Amersfoort op en van 
treinen van NSR. 
 
Beschrijving van het conflict 
De aanbesteding van de Valleilijn is beoordeeld op inpasbaarheid in de 
dienstregeling 2006. De startdatum van deze aanbesteding is echter 
dienstregeling 2007 en die is afwijkend van 2006. Door de wijzigingen was het 
niet meer mogelijk om de aanvraag van Connexxion ongewijzigd in de 
dienstregeling 2007 te integreren. Hierdoor zijn niet alle aansluitingen die 
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Connexxion gespecificeerd had gerealiseerd en is er geen optimale 
kwartierdeling op Amersfoort-Barneveld aansluiting. 
 
Algemeen stelt Connexxion dat zij niet in staat is een optimaal treinproduct te 
realiseren door de beperkte (enkelsporige) infra tussen Barneveld noord en Ede. 
Conflictoplossingen/oplossingsvarianten 
Uiteindelijk heeft Connexxion in overleg met NSR gezocht naar een zo optimaal 
mogelijke dienstregeling. Daar is de aanvraag voor de jaardienst 2007 dan ook op 
gebaseerd. De goederenpaden zijn daarbij niet geraakt, maar deze zijn wel degelijk 
onderdeel van de inpasproblemen. Het is een totaalprobleem tussen reizigers- en 
goederenpaden. 
 
Uitkomst verdelingsproces als uitkomst van: 

• Coördinatiefase 
(…) 
Uiteindelijk is het niet zozeer in de patronen opgelost, maar hebben Connexxion en 
NSR samen in de jaardienstaanvraag gezorgd voor een conflictvrije dienstregeling.”   

 

54. Bij brief van 12 januari 2007 heeft ProRail de directeur Vervoerkamer desgevraagd 

meegedeeld dat vóór de sluiting van de termijn van de jaardienst 2007 (26 juli 2006) 

aanvragen voor verkeerscapaciteit (baanvakken en/of emplacementen) zijn ingediend 

door onder meer NS Reizigers (mede omvattend aanvragen van Thalys NL, NedTrain, 

Syntus, Arriva, Connexxion, DB Regio, PEG).  

Voorts is daarbij meegedeeld dat voor wat betreft de baanvakken Amersfoort-Barneveld 

aansluiting en Barneveld aansluiting – Ede=Wageningen is geconstateerd dat de 

capaciteitsverdeling weliswaar in consent, maar niet ‘tot tevredenheid van alle 

betrokkenen’ afgehandeld kon worden, en om die reden is overgegaan tot 

overbelastverklaring. Binnen de daarvoor voorgeschreven termijnen zullen de 

capaciteitsanalyses en –vergrotingsplannen worden opgesteld, aldus ProRail. 

     

55. Bij brief van 8 juni 2007 heeft ProRail de directeur Vervoerkamer desgevraagd bericht dat 

de capaciteitsanalyse Amersfoort-Ede is afgesloten op 4 juni 2007 en op 7 juni 2007 is 

gepubliceerd op de internetsite van ProRail. 

 

56. Op 9 oktober 2007 heeft ProRail het Capaciteitsvergrotingsplan Amersfoort en baanvak 

Amersfoort – Ede vastgesteld. Dit plan is eveneens gepubliceerd op de internetsite van 

ProRail. 

 

V.3 Juridische beoordeling 

 

V.3.1 Handelwijze ten aanzien van de aanvraag van Connexxion van 1 maart 2006 

57. In hoofdstuk 8 van het rapport is geconcludeerd dat ProRail de behandeling van de 

capaciteitsaanvraag van Connexxion van 1 maart 2006, althans in de regie daarvan, niet 

of onvoldoende in eigen handen heeft gehouden; en er op aangestuurd heeft dat 
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Connexxion haar aanvraag zou aanpassen aan die van NSR, althans aan de 

dienstregeling van NSR. Met die handelwijze zou ProRail hebben gehandeld in strijd met 

de artikelen 13, eerste lid, 14, eerste lid, 19, eerste lid, 20 en 21 van richtlijn 2001/14/EG, 

juncto de artikelen 17, eerste lid, aanhef en onder d, 27, eerste lid, en 61, eerste lid, Sw, 

juncto artikel 4 van het Besluit. 

 

58. De in het rapport gewraakte handelwijze ten aanzien van de aanvraag van Connexxion 

van 1 maart 2006 ziet op de periode waarbinnen het capaciteitsverdelingsproces ten 

behoeve van het BasisUurPatroon (BUP) 2007 diende plaats te vinden, van 15 maart tot 

en met 24 juni 2006.35 In feite eindigde dit proces op 22 juni 2006, toen ProRail de 

capaciteit voor BUP 2007 heeft ‘verdeeld’.36  

 

 

 

V.3.1.1 De bevoegdheid van de Raad 

59. ProRail heeft primair betoogd dat de juridische grondslag voor de bevoegdheid van de 

Raad om ambtshalve te onderzoeken of de handelwijze van ProRail in strijd is met 

voormelde bepalingen, ontbreekt. Volgens ProRail betreft de BUP-fase een niet in de wet 

beschreven voorfase van de feitelijke capaciteitsverdeling. Voorts is er geen klacht als 

bedoeld in artikel 71 Sw ter zake ingediend door Connexxion, aldus ProRail. 

Dienaangaande overweegt de Raad als volgt. 

 

60. Ingevolge artikel 2, aanhef en onderdelen g en l, van richtlijn 2001/14/EG wordt onder 

“ infrastructuurcapaciteit”  verstaan: het vermogen om voor een bepaalde periode voor 

een infrastructuurelement gevraagde treinpaden te plannen, en onder “ treinpad”: de 

infrastructuurcapaciteit die nodig is om een trein in een bepaald tijdvak tussen twee 

plaatsen te laten rijden. 

 

61. De aanvraag van Connexxion van 1 maart 2006 ziet weliswaar op uurpatronen, maar de 

in die aanvraag beschreven patronen zijn repeterende treinpaden in de zin van artikel 2, 

onderdeel l, van richtlijn 2001/14/EG. Die patronen zijn derhalve aan te merken als 

infrastructuurcapaciteit in de zin van artikel 2, onderdeel g, van richtlijn 2001/14/EG. 

Bijgevolg moet de aanvraag van Connexxion van 1 maart 2006 tevens worden 

aangemerkt als een aanvraag voor infrastructuurcapaciteit, als bedoeld in bijlage II bij 

richtlijn 2001/14/EG. 

 

                                                           
35 Zie randnummer 32 en voetnoot 26 hiervóór. 
36 Zie randnummer 51 hiervóór. 
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V.3.1.1.1 Artikel 17, eerste lid, aanhef en onderdeel d, Sw, juncto de artikelen 13, eerste lid, 14, 

eerste lid, 19, eerste lid, 20 en 21, van richtlijn 2001/14/EG 

62. Ingevolge artikel 17, eerste lid, aanhef en onderdeel d, Sw worden aan de concessie die 

de Minister van Verkeer en Waterstaat ingevolge artikel 16, eerste lid, Sw verleent voor 

het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur, in elk geval voorschriften, onder meer 

houdende prestatie-indicatoren, verbonden om te waarborgen dat voldaan wordt aan de 

richtlijnen 91/440/EG en 2001/14/EG. Bij artikel 14, vierde lid, van de beheerconcessie  

hoofdspoorweginfrastructuur, die de Minister van Verkeer en Waterstaat op 1 januari 

2005 aan ProRail heeft verleend, is bepaald dat onverminderd het bepaalde bij of 

krachtens de Spoorwegwet en onverminderd het eerste tot en met derde lid van artikel 

14, ProRail richtlijnen 2001/14/EG en 91/440/EG in acht neemt. 

 

63. Nu de aanvraag van Connexxion van 1 maart 2006 tevens moet worden aangemerkt als 

een aanvraag voor infrastructuurcapaciteit, als bedoeld in bijlage II bij richtlijn 

2001/14/EG, is de Raad bevoegd te onderzoeken of en in hoeverre de handelwijze van 

ProRail in strijd is met artikel 17, eerste lid, aanhef en onderdeel d, Sw, juncto de 

artikelen 13, eerste lid, 14, eerste lid, 19, eerste lid, 20 en 21, van richtlijn 2001/14/EG. 

Daarbij neemt de Raad het volgende in aanmerking. 

 

64. In de artikelsgewijze toelichting bij het Besluit is opgemerkt dat het in Nederland in 

tegenstelling tot andere landen gebruikelijk is om een procedure in te richten ten aanzien 

van het basisuurpatroon, een fase waarin nog niet in concrete paden, maar in patronen 

wordt gepland. Het staat partijen in principe vrij om al in een dergelijke procedure 

voorafgaande aan de formele capaciteitsverdelingsprocedure met elkaar om tafel te gaan 

zitten om overeenstemming te bereiken over nog in te dienen capaciteitsaanvragen. De 

procedure die beheerder en gerechtigden daarbij wensen te volgen dient in de 

netverklaring vastgelegd te worden. Deze procedure dient, aldus de Besluitgever, te 

voldoen aan de eisen die de richtlijn 2001/14/EG stelt: hij dient eerlijk, non-

discriminatoir en in overeenstemming met het Gemeenschapsrecht te zijn.37 

 

65. In de Nv 2007 wordt de BUP-fase gepositioneerd als een voorfase van de 

capaciteitsverdeling, waarin BasisUurPatronen van de dienstregeling worden ontwikkeld. 

Hoewel de BUP-procedure volgens de Besluitgever niet tot een verdelingsmoment kan 

leiden, wordt de Basisuurpatroon cyclus in de Nv 2007 wel beschouwd als een onderdeel 

van het capaciteitsverdelingsproces. Volgens de Nv 2007 draagt het bij aan een efficiënt 

proces voor het vaststellen van de Jaardienstregeling om eerst een basisuurpatroon voor 

een dienstregeling te ontwikkelen. De in de BUP cyclus ontwikkelde uurpatronen worden 

vastgelegd in een overzicht van conflictvrije uurpatronen. Deze uurpatronen zijn niet in 

                                                           
37 Zie randnummer 30 hiervóór. 
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beton gegoten, maar oplossingsvarianten die kunnen worden gehanteerd indien zich in 

de Jaardienstcyclus conflicten voordoen. Het BasisUurPatroon geldt niet als een 

overeengekomen capaciteitsverdeling. Anderzijds wordt spoorwegondernemingen die op 

uurbasis repeterende capaciteit wensen, in de NV 2007 door ProRail dringend 

aangeraden om in deze voorfase van de jaardienstregeling patroonmatige capaciteit aan 

te vragen. Volgens de Nv 2007 worden in de BUP-cyclus de uurpatronen ontwikkeld die 

door de betrokken gerechtigden toegepast worden voor hun jaardienstcyclusaanvraag en 

voor de afhandeling daarvan. Ook overigens wordt  in de Nv 2007 ervan uitgegaan dat 

de gerechtigden die capaciteit in de BUP-fase aanvroegen, hun aanvragen daarna 

conform de daarbij ontwikkelde uurpatronen indienen.38 Dit is ook in overeenstemming 

met de opmerking van de Besluitgever, dat het partijen in principe vrij staat om al in een 

dergelijke procedure voorafgaande aan de formele capaciteitsverdelingsprocedure met 

elkaar om tafel te gaan zitten om overeenstemming te bereiken over nog in te dienen 

capaciteitsaanvragen. 

 

 

 

V.3.1.1.2 Artikel 27, eerste lid, Sw 

66. Nu de aanvraag van Connexxion van 1 maart 2006 tevens moet worden aangemerkt als 

een aanvraag voor structuurcapaciteit, als bedoeld in bijlage II bij richtlijn 2001/14/EG, is 

de Raad ook bevoegd te onderzoeken of en in hoeverre de handelwijze van ProRail in 

strijd is met artikel 27, lid 1, Sw. Te dien aanzien overweegt de Raad meer in het 

bijzonder als volgt. 

   

67. Ingevolge artikel 27, lid 1, Sw heeft een spoorwegonderneming op niet-discriminerende 

grondslag recht op toegang tot hoofdspoorwegen. 

 

68. In de toelichting bij de vierde nota van wijziging van het wetsvoorstel Spoorwegwet is 

opgemerkt: 
“Artikel 25 [thans: 27] regelt het recht van spoorwegondernemingen op toegang 
tot hoofdspoorwegen. Wat dat betreft strekken het eerste lid en het tweede lid, 
aanhef en onder d, tezamen met de artikelen 55, 57 en 58 [thans: 57, 59 en 60] tot 
implementatie van artikel 10, vijfde en zesde lid, van richtlijn 91/440/EEG en 
artikel 5 van richtlijn 2001/14/EG. Het in die richtlijnbepalingen bedoelde recht 
op verlening van bijkomende diensten en voorzieningen wordt geïmplementeerd 
in de artikelen 73 en 74 [thans: 67 en 68] (…).        
Aangezien de verhouding tussen de beheerder en de spoorwegonderneming 
wordt beheerst door overeenkomsten (een toegangsovereenkomst (artikel [59]) 
en eventueel een kaderovereenkomst (artikel [60])), wordt in het voorgestelde 

                                                           
38 Zie randnummer 32 hiervóór. 
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nieuwe artikel [27], eerste lid, bepaald dat spoorwegondernemingen <<op niet-
discriminerende grondslag>> recht hebben op toegang tot hoofdspoorwegen.” 39   

 

69.  Artikel 10, vijfde en zesde lid, van richtlijn 91/440/EEG luiden: 
“5. Spoorwegondernemingen die vervoersdiensten per spoor verrichten, sluiten 
de nodige publiek- of privaatrechtelijke overeenkomsten met de 
infrastructuurbeheerders van de gebruikte spoorweginfrastructuur. Die 
overeenkomsten mogen geen discriminerende voorwaarden bevatten en moeten 
transparant zijn, in overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn 
2001/14/EG (…). 
6. De toegang via het spoor tot, alsmede de verlening van diensten in, terminals 
en havens in verband met spoorwegactiviteiten overeenkomstig de leden 1, 2 en 
3 waarbij meer dan één eindgebruiker wordt bediend of kan worden bediend, 
worden toegestaan aan alle spoorwegondernemingen op niet-discriminerende 
en transparante wijze; verzoeken van spoorwegondernemingen kunnen alleen 
onderworpen worden aan beperkingen indien er levensvatbare 
spoorwegalternatieven onder marktvoorwaarden voorhanden zijn.”   

          

70. Artikel 5 van richtlijn 2001/14/EG luidt, voor zover hier van belang:: 
“Diensten 
 
1. Spoorwegondernemingen hebben op een niet-discriminerende basis recht op 
het minimumtoegangspakket en op de toegang via het spoor tot voorzieningen, 
als omschreven in bijlage II. De in de punten 1 en 2 van bijlage II bedoelde 
diensten worden op een niet-discriminerende wijze verleend; verzoeken van 
spoorwegondernemingen mogen slechts worden afgewezen als er, onder 
marktvoorwaarden, haalbare alternatieven bestaan. (…) 

 

71. Bijlage II bij richtlijn 2001/14/EG luidt, voor zover hier van belang: 
“Aan de spoorwegondernemingen te verlenen diensten 
 
1. Het minimumtoegangspakket omvat: 
    a) behandeling van aanvragen voor infrastructuurcapaciteit; 
    (…)”  

 

72. Richtlijnconforme interpretatie van artikel 27, lid 1, Sw brengt mee dat Connexxion op 

grond van dat artikellid op niet-discriminerende grondslag recht heeft op behandeling 

van haar aanvragen voor infrastructuurcapaciteit.    

   

73. Anders dan ProRail heeft betoogd,40 doet aan de bevoegdheid van de Raad te 

onderzoeken of en in hoeverre de handelwijze van ProRail in strijd is met artikel 17, 

eerste lid, aanhef en onderdeel d, Sw, juncto de artikelen 13, eerste lid, 14, eerste lid, 19, 

eerste lid, 20 en 21, van richtlijn 2001/14/EG, en met artikel 27, lid 1, Sw, niet af dat 

Connexxion ter zake geen klacht als bedoeld in artikel 71 Sw heeft ingediend. Ingevolge 

                                                           
39 Zie TK, 2001-2002, 27 482, nr. 13, p. 27-28. 
40 Zie randnummer 19 hiervóór. 
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artikel 70 Sw houdt de Raad immers ook ambtshalve toezicht op de naleving van het 

bepaalde krachtens artikel 17, eerste lid, onderdeel d, en het bepaalde bij of krachtens 

artikel 27. 

 

V.3.1.2 Beoordeling van de stellingname in het rapport 

74. De Raad zal thans overgaan tot een beoordeling van de stellingname die in het rapport 

ten grondslag is gelegd aan de conclusie dat ProRail de behandeling van de 

capaciteitsaanvraag van Connexxion, althans in de regie daarvan, niet of onvoldoende in 

eigen handen heeft gehouden; en er op aangestuurd heeft dat Connexxion haar aanvraag 

zou aanpassen aan die van NSR, althans aan de dienstregeling van NSR. 

                          

75. In randnummer 60 van het rapport is geconcludeerd dat ProRail met de wijze waarop zij  

in procedureel opzicht is omgegaan met de aanvraag van Connexxion, gehandeld heeft 

in strijd met de op haar rustende verplichting de regie op zich te nemen bij de 

behandeling van aanvragen om infrastructuurcapaciteit. ProRail zou daarmee gehandeld 

hebben in strijd met de artikelen 13, eerste lid, 14, eerste lid, 19, eerste lid, 20, eerste lid, 

en 21, eerste en derde lid, van richtlijn 2001/14/EG. De desbetreffende gedragingen 

komen aan de orde in de randnummers 53-59 van het rapport. Dienaangaande overweegt 

de Raad als volgt. 

 

76. In randnummer 53 van het rapport wordt gesteld dat niet is gebleken dat ProRail gevolg 

heeft gegeven aan een aantal procedurele waarborgen die zij ten aanzien van de BUP-

fase heeft opgenomen in de Netverklaring 2007. Dienaangaande overweegt de Raad dat 

niet is gebleken van het bestaan van een bestand waarin alle ontvankelijke aanvragen 

door ProRail worden gezet zodat verdere verwerking van alle aanvragen in samenhang 

kan gebeuren. Evenmin is gebleken van conflictformulieren die ProRail per conflict levert 

om het proces navolgbaar en transparant te houden. Aldus heeft ProRail gehandeld in 

strijd met bijlage 24 bij de Nv 2007. Hoewel ProRail gehouden is aan haar eigen 

procedures zoals opgenomen in de Nv 2007, kunnen deze gedragingen naar het oordeel 

van de Raad op zich zelf evenwel niet de conclusie rechtvaardigen dat ProRail heeft 

gehandeld in strijd met de artikelen 13, eerste lid, 14, eerste lid, 19, eerste lid, 20, eerste 

lid, en 21, eerste en derde lid, van richtlijn 2001/14/EG.       

 

77. In randnummer 53 van het rapport wordt voorts gesteld dat niet is gebleken dat ProRail 

in de programmatiefase van de BUP-cyclus aan Connexxion en NSR voorstellen heeft 

gedaan om door middel van beperkte aanpassingen ten opzichte van de aanvragen te 

komen tot een uitvoerbaar uurpatroon. Dienaangaande overweegt de Raad dat uit de 

vaststaande feiten blijkt dat ProRail wel degelijk een voorstel heeft gedaan aan 

Connexxion. De Raad verwijst in dit verband naar de randnummers 39-41 hiervóór.    
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78. In randnummer 54 van het rapport wordt vastgesteld dat ProRail Connexxion op 26 april 

2006 heeft gevraagd een variant van haar aanvraag te maken waarin inzichtelijk wordt 

wat de gevolgen van haar aanvraag voor de andere aanvragers zijn en dat ProRail 

Connexxion op 3 mei 2006 heeft geadviseerd over haar aanvraag contact op te nemen 

met NSR. Volgens randnummer 55 van het rapport heeft ProRail hiermee niet zozeer de 

regie op zich genomen waarvan in het geval van conflicterende aanvragen sprake zou 

moeten zijn, maar heeft zij die regievoering in wezen uit handen gegeven aan NSR. 

Daarmee zou ProRail gehandeld hebben in strijd met de artikelen 13, eerste lid, 14, eerste 

lid, en 19, eerste lid, van richtlijn 2001/14/EG. 

  

79. De Raad leidt uit de e-mail van 26 april 200641 af dat een medewerker van ProRail een 

medewerker van Connexxion in een gesprek op 26 april 2006 de gelegenheid heeft 

geboden een variant te maken waarin inzichtelijk wordt gemaakt wat de gevolgen voor 

anderen zijn; dat ProRail Connexxion zal begeleiden bij het maken van een variant; en 

dat er daarna overlegd zal moeten worden met betrokken partijen. De BUP cyclus 

bevond zich op 26 april 2006 reeds in de coördinatiefase. Volgens de Nv 2007 hebben 

alle partijen, met inbegrip van ProRail, in die fase de mogelijkheid oplossingsvarianten te 

ontwikkelen voor de tijdens de BUP-programmatie gesignaleerde conflicten en initieert 

ProRail overleg tussen de betrokken capaciteitsaanvragers.42 Daarin past dat ProRail 

Connexxion de gelegenheid heeft geboden een variant te maken van haar aanvraag en 

overleg met betrokken partijen in het vooruitzicht heeft gesteld. In het verslag van het 

gesprek van 3 mei 2006 van ProRail met Connexxion leest de Raad, dat door de 

verschillen in spits en dal in het NSR patroon en het streven om zo min mogelijk aan te 

passen in het Ontwerp 2007, ProRail en Connexxion uiteindelijk gezamenlijk een variant 

hebben gemaakt voor spits en dal. Voorts blijkt uit het verslag dat Connexxion zich nu 

gaat beraden over deze variant en dat ProRail Connexxion heeft geadviseerd NSR via de 

accountmanager zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de variant, als 

Connexxion besluit dat dit voor haar een acceptabele oplossing is. Aldus bezien kan de 

Raad uit de e-mail van 26 april 2006 en het verslag van het gesprek van 3 mei 2006 niet 

de conclusie trekken dat ProRail de regievoering bij de behandeling van de aanvraag van 

Connexxion uit handen heeft gegeven aan NSR. 

 

80. In randnummer 57 van het rapport wordt gesteld dat medewerkers van ProRail op 3 mei 

2006 weliswaar hebben gesproken met medewerkers van Connexxion, maar dat die 

bespreking kennelijk slechts ertoe strekte dat Connexxion haar aanvraag zou aanpassen 

aan de aanvraag van NSR. Volgens het rapport heeft ProRail, doordat zij Connexxion 

voor het verkrijgen van capaciteit heeft doorverwezen naar NSR, in die fase van het 

                                                           
41 Zie randnummer 42 hiervóór. 
42 Zie randnummer 32 hiervóór. 
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verdelingsproces bij Connexxion ten onrechte de indruk gewekt dat Connexxion voor de 

beslissing op haar aanvraag afhankelijk was van NSR. ProRail zou met die 

doorverwijzing het probleem van kennelijk conflicterende aanvragen van Connexxion en 

NSR ten onrechte op het bordje van Connexxion hebben gelegd. 

 

81. Dienaangaande overweegt de Raad dat uit randnummer 79 hiervóór blijkt dat 

Connexxion haar aanvraag niet hoefde aan te passen aan de aanvraag van NSR en dat 

ProRail Connexxion voor het verkrijgen van capaciteit niet heeft doorverwezen naar NSR.  

 

82. Randnummer 59 van het rapport hanteert (wederom) als uitgangspunt dat ProRail in 

wezen erop heeft aangestuurd dat Connexxion haar aanvraag zou aanpassen aan die van 

NSR, althans de dienstregeling van NSR en behoeft daarom, gelet op hetgeen in de 

randnummers 79 en 81 hiervóór is overwogen, geen verdere bespreking. 

 

83. Gelet op het vorenstaande concludeert de Raad dat, zowel wanneer de in het rapport aan 

ProRail verweten gedragingen afzonderlijk als in samenstelling worden beoordeeld, niet, 

althans onvoldoende aannemelijk is geworden dat ProRail de behandeling van de 

capaciteitsaanvraag van Connexxion, althans in de regie daarvan, niet of onvoldoende in 

eigen handen heeft gehouden.              

 

84. In de randnummers 62 en verder van het rapport is vervolgens onderzocht of en in 

hoeverre de inhoudelijke behandeling door ProRail van de aanvraag van Connexxion van 

1 maart 2006 zich verdraagt met het gebod dat infrastructuurcapaciteit op een billijke en 

niet-discriminerende wijze wordt toegewezen, als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van 

richtlijn 2001/14/EG en artikel 27, eerste lid, Sw. In randnummer 64 van het rapport 

wordt gesteld dat de artikelen 14, eerste lid, en 20, eerste lid, van richtlijn 2001/14/EG en  

artikel 27, eerste lid, Sw meebrengen dat ProRail gehouden was om ten tijde van de 

indiening van de aanvragen van Connexxion en NSR, voor zover deze conflicteerden, ze 

op onderling gelijkwaardige wijze in behandeling te nemen en ze op een eerlijke, dat wil 

zeggen objectieve en evenwichtige, en niet-discriminerende wijze tegen elkaar af te 

wegen; en dat ProRail dit gebod heeft overtreden.  

 

85. Daartoe is in randnummer 65 van het rapport in de eerste plaats overwogen dat nadat 

Connexxion op 1 maart 2006 haar aanvraag had ingediend, een medewerker van ProRail 

haar op 26 april 2006 heeft verzocht aan te geven wat de gevolgen van die aanvraag voor 

andere aanvragers zijn; dat niet is gebleken dat ProRail een gelijksoortig verzoek aan 

NSR heeft gedaan; en dat dit verschil in behandeling door ProRail, waardoor Connexxion 

tekort is gedaan, niet te rechtvaardigen valt. 
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86. Dienaangaande overweegt de Raad dat ProRail op 26 april 2006 alleen Connexxion in de 

gelegenheid heeft gesteld een variant te maken waarin inzichtelijk wordt gemaakt wat de 

gevolgen voor anderen zijn. Naar het oordeel van de Raad had het uit een oogpunt van 

onderling gelijkwaardige behandeling van de aanvragen voor de hand gelegen dat 

ProRail niet alleen Connexxion maar ook NSR in het betreffende stadium van de 

coördinatiefase in de gelegenheid had gesteld om een oplossingsvariant te ontwikkelen 

voor de tijdens de BUP-programmatie gesignaleerde conflicten tussen de aanvraag van 

Connexxion en die van NSR. 

 

87. In randnummer 66 van het rapport is vervolgens overwogen dat ProRail Connexxion op  

3 mei 2006 ook heeft geadviseerd haar aanvraag aan te passen aan het spits- en 

dalpatroon van de dienstregeling van NSR en daarover met NSR contact op te nemen. 

ProRail heeft daarbij aan Connexxion meegedeeld dat ProRail dat patroon zo min 

mogelijk wilde aanpassen. ProRail zou hiermee de aanvraag van NSR, althans haar 

bestaande dienstregeling ten onrechte voorrang hebben gegeven boven die van 

Connexxion. Die handelwijze kwam immers erop neer dat op voorhand niet NSR maar 

Connexxion haar aanvraag moest aanpassen. ProRail zou met deze handelwijze de 

aanvraag van Connexxion achtergesteld hebben bij die van NSR, op een wijze die zich 

niet verdraagt met het gebod van non-discriminatie. Volgens randnummer 77 van het 

rapport genoot NSR in het stelsel van de wet verder geen enkel voorrecht boven andere, 

nieuwe spoorwegondernemingen. Doordat ProRail de aanvraag van Connexxion toetste 

aan het Ontwerp 2007, alsof dat ontwerp een maatstaf was voor de dienstregeling van 

2007, zou ProRail dan ook hebben gehandeld in strijd met het gebod van non-

discriminatie. 

 

88. Dienaangaande overweegt de Raad dat een medewerker van ProRail in de e-mail van 3 

mei 2007 heeft opgemerkt dat bij het maken van een Connexxion variant het streven was 

om zo min mogelijk aan te passen in het Ontwerp 2007. De Raad stelt vast dat met het 

Ontwerp 2007 in de e-mail van 3 mei 2006 kennelijk wordt gedoeld op de BUP/BSO 

capaciteitsaanvraag voor de dienstregeling voor het jaar 2007, zoals die door NSR op 15 

maart 2006 bij ProRail is ingediend43 en aangepast in de programmatiefase 

(EP42_JD_2007.2 met als omschrijving “Programmatiefase”)44. 

 

89. De Raad is van oordeel dat ProRail met het streven zo min mogelijk aan te passen in het 

Ontwerp 2007 de aanvraag van NSR voorrang heeft gegeven boven die van Connexxion. 

Ingevolge artikel 27, lid 1, Sw heeft Connexxion op niet-discriminerende grondslag recht 

op behandeling van haar aanvraag en ingevolge artikel 14, lid 1, van richtlijn 2001/14/EG 

                                                           
43 Zie randnummer 37 hiervóór. 
44 Zie randnummer 41 hiervóór. 
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draagt ProRail er zorg voor dat de infrastructuurcapaciteit op een billijke, niet-

discriminerende wijze en overeenkomstig het Gemeenschapsrecht wordt toegewezen. 

Door op voorhand de aanvraag van NSR voorrang te geven boven die van Connexxion 

zonder daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond aan te voeren, heeft ProRail naar 

het oordeel van de Raad gehandeld in strijd met deze bepalingen.   

 

90. In de brief van ProRail van 22 juni 2006 is opgemerkt, dat principiële keuzes in het 

ontwerp 2007 reeds waren gemaakt en dat de landelijke structuur al vast lag, toen 

bekend werd wat de aanvraag van Connexxion inhield. In randnummer 68 van het 

rapport wordt uit deze opmerking afgeleid, dat Connexxion kennelijk zelfs voordat zij 

haar aanvraag indiende, al op voorhand geen kans had op honorering van die aanvraag. 

Dit zou betekenen dat ProRail in strijd met het gebod van billijke en niet-discriminerende 

verdeling niet alleen heeft nagelaten de aanvragen van NSR en Connexxion onderling 

tegen elkaar af te wegen, maar ook dat ProRail in strijd met richtlijn 2001/14/EG en de 

Sw op voorhand infrastructuurcapaciteit aan NSR heeft verdeeld. In randnummer 81 van 

het rapport wordt uit dezelfde opmerking afgeleid dat ProRail de aanvraag van 

Connexxion heeft achtergesteld bij die van NSR, louter vanwege de uitkomsten van 

vooroverleg tussen onder meer ProRail en NSR. Die achterstelling valt aan te merken als 

onrechtmatig en discriminatoir jegens Connexxion, aldus het rapport. 

 

91. Te dien aanzien overweegt de Raad als volgt. Blijkens het Programmatierapport 

BUP/BSO 2007, van 26 april 2006, hebben de patronen voor 2007 een ander voortraject 

gekend dan de afgelopen jaren gebruikelijk was. Enige jaren geleden is een project 

“Benutten en Bouwen” gestart. Resultaten van het project moeten onder meer zijn een 

beter gebruik van de infracapaciteit (meer paden) en een betere punctualiteit door een 

robuustere opzet van de dienstregeling. Om dit te kunnen bewerkstelligen is optimale 

samenwerking nodig en in dit project zijn dan ook alle spoorpartijen vertegenwoordigd. 

Het eerste tastbare resultaat is het patroon voor 2007.45 In de brief van 22 juni 2006 

heeft ProRail opgemerkt dat de Basisuurpatroondienstregeling 2007 (BUP 2007) een 

gezamenlijk product is van spoorwegondernemingen en ProRail. Vanuit het project 

“Benutten en Bouwen” zijn uitgangspunten vastgesteld, die vervolgens de basis waren in 

het aansluitende project “Ontwerp 2007”. De patroonaanvraag van Connexxion is niet 

vanaf het begin onderdeel geweest van het Ontwerp 2007. Dit had te maken met de 

termijn van aanbesteding. Het aanbestedingstraject voor Amersfoort-Ede heeft op een 

laat moment plaatsgevonden. Hierdoor waren principiële keuzes in het ontwerp 2007 

reeds gemaakt en lag de landelijke structuur al vast, toen bekend werd wat de aanvraag 

van Connexxion inhield. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een dienstregelingsoplossing, 

door Connexxion en NSR samen gemaakt, die logistiek voor beide partijen acceptabel is. 
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De commerciële uitgangspunten van Connexxion zijn echter niet volledig gehonoreerd 

en dat heeft vooral te maken met de aansluitingen in Amersfoort. Hierdoor is het 

aannemelijk dat Connexxion haar vervoerprognose in 2007 niet gaat halen, de basis voor 

het binnenhalen van de concessie.46   

 

92. Tegen deze achtergrond kan de Raad uit de enkele opmerking van ProRail dat toen 

bekend werd wat de aanvraag van Connexxion inhield principiële keuzes in het ontwerp 

2007 reeds waren gemaakt en de landelijke structuur al vast lag, niet afleiden dat de 

aanvraag van Connexxion bij voorbaat kansloos was, zoals in het rapport verondersteld. 

Een en ander heeft er immers, blijkens de in rubriek V.2, in de randnummers 37-51, 

vastgestelde feiten, niet aan in de weg gestaan dat de aanvraag van Connexxion de 

programmatie- en coördinatiefase heeft doorlopen, en dat dat uiteindelijk heeft geleid tot 

een dienstregelingsoplossing, door Connexxion en NSR samen gemaakt, die logistiek 

voor beide partijen acceptabel is. 

 

93. Dit laat naar het oordeel van de Raad evenwel onverlet dat ook uit de opmerking van 

ProRail dat toen op 1 maart 2006 bekend werd wat de aanvraag van Connexxion inhield 

principiële keuzes in het ontwerp 2007 reeds waren gemaakt en de landelijke structuur al 

vast lag, blijkt dat ProRail de aanvraag van NSR ten onrechte voorrang heeft gegeven 

boven die van Connexxion. Bovendien blijkt uit deze opmerking dat ProRail niet heeft 

getracht alle infrastructuurcapaciteitsaanvragen zoveel mogelijk te honoreren, en zoveel 

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

zoals het economische effect op hun activiteiten. Dit betekent dat ProRail ook gehandeld 

heeft in strijd met artikel 20, eerste lid, van richtlijn 2001/14/EG ten aanzien van de 

programmatie.                    

 

94. In de randnummers 69-72 van het rapport is overwogen dat ProRail door op 26 april en 

17 mei 2006 aan Connexxion in het vooruitzicht te stellen dat in het kader van de 

prioriteringsregeling, bedoeld in artikel 10 van het Besluit, de aanvraag van Connexxion 

waarschijnlijk ondergeschikt zou worden bevonden aan die van NSR, in wezen al 

daadwerkelijke toepassing heeft gegeven aan die regeling, en dus heeft gehandeld in 

strijd met de Nv 2007 en artikel 22, derde lid, van richtlijn 2001/14/EG. Naar aanleiding 

van dat vooruitzicht zou de aanvraag van Connexxion aangepast zijn aan die van NSR. 

 

95. De Raad kan uit de e-mail van ProRail van 26 april 2006 en het verslag van het 

coördinatieoverleg op 17 mei 2006 niet afleiden dat ProRail Connexxion in het 

vooruitzicht heeft gesteld dat in het kader van de prioriteringsregeling, bedoeld in artikel 

10 van het Besluit, de aanvraag van Connexxion waarschijnlijk ondergeschikt zou worden 
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bevonden aan die van NSR. De Raad wijst er daarbij op dat hetgeen ProRail daarin ten 

aanzien van een AMvB-variant heeft opgemerkt, strookt met hetgeen op p. 47 van de Nv 

2007 is opgemerkt onder het kopje 4.4.3 Coördinatie: “ProRail streeft ernaar om per 

cluster [van deelproblemen] tenminste één oplossingsvariant te bereiken die voldoet aan 

de wettelijke voorschriften en zo mogelijk de instemming van aanvragers heeft of in elk 

geval niet op hun bezwaren stuit.”  Voorts blijkt uit het verzoek van Connexxion tot 

overbelastverklaring van 26 juli 2006 weliswaar dat zij vanwege de lage prioriteit van het 

streekgewestelijk openbaar vervoer bij het toedelen van de capaciteit, noodgedwongen 

haar aanvraag heeft moeten aanpassen, maar daarin wordt geen link gelegd met iets wat 

ProRail haar in het vooruitzicht zou hebben gesteld.   

 

96. In randnummer 73 van het rapport wordt gesteld dat volgens de Nv 2007 in de BUP-fase 

geen mutatie van aanvragen zal plaatsvinden. In het geval er sprake is van concurrentie 

tussen aanvragen doet ProRail aan de betrokken partijen voorstellen om door middel van 

beperkte aanpassingen ten opzichte van de aanvragen te komen tot een uitvoerbaar 

uurpatroon. ProRail zou in het onderhavige geval erop hebben aangestuurd, dat 

Connexxion haar aanvraag wel degelijk aanpaste. De mate waarin die aanpassing 

plaatsvond, te weten volgens Connexxion zelf nagenoeg haar volledige aanvraag, zou 

bovendien niet als beperkte aanpassing in de zin van de Nv 2007 zijn aan te merken. 

 

97. Te dien aanzien stelt de Raad vast dat de bewuste passage uit de Nv 2007 ziet op de 

programmatiefase, terwijl op 26 april 2007 de coördinatiefase reeds was begonnen. 

Bovendien hoefde Connexxion haar aanvraag niet aan te passen aan die van NSR. De 

Raad verwijst in dit verband naar de randnummers 79 en 81 hiervóór.  

 

98. In randnummer 75 van het rapport wordt gesteld dat een medewerker van ProRail op 3 

mei 2006 aan Connexxion heeft meegedeeld dat ProRail ernaar streefde om zo min 

mogelijk aan te passen in het Ontwerp 2007. Volgens het rapport wordt met het ontwerp 

2007 kennelijk gedoeld op het BasisUurPatroon en de BasisSpoorOpstelling zoals dat 

reeds eind 2005 door NSR in overleg met ProRail was ontworpen en vastgesteld in het 

overleg ‘Samen Sporen’. Dat ontwerp van NSR zou echter niet zijn aan te merken als een 

ontwerpdienstregeling in de zin van artikel 20, derde lid, van richtlijn 2001/14/EG 

waaraan ProRail aanvragen infrastructuurcapaciteit voor 2007 heeft mogen toetsen.  

 

99. De Raad stelt vast dat met het Ontwerp 2007 in de e-mail van 3 mei 2006 kennelijk 

wordt gedoeld op de BUP/BSO capaciteitsaanvraag voor de dienstregeling voor het jaar 

2007, zoals die door NSR op 15 maart 2006 bij ProRail is ingediend47 en aangepast in de 
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programmatiefase (EP42_JD_2007.2 met als omschrijving “Programmatiefase”)48. De 

Raad kan in die e-mail niet lezen dat ProRail het Ontwerp 2007 heeft aangemerkt als een 

ontwerpdienstregeling in de zin van artikel 20, derde lid, van Richtlijn 2001/14/EG.  

 

100. Uit de notulen van het coördinatieoverleg op 17 mei 2006 blijkt dat een medewerker van 

ProRail tijdens dat overleg heeft opgemerkt dat een deel van de problematiek is 

veroorzaakt door de late aanbesteding en de daardoor laat ingediende aanvraag en dat 

hij hoopt dat voor de dienstregeling 2008 meer mogelijk is als de aanvraag tijdig 

ingediend wordt. Volgens de randnummers 79-81 van het rapport kan het tijdstip waarop 

Connexxion haar aanvraag heeft ingediend haar evenwel niet worden tegengeworpen. 

Volgens de Netverklaring 2007 dienden de capaciteitsaanvragen voor 2007 uiterlijk 26 

juli 2006 te worden ingediend. Connexxion had haar aanvraag al op 1 maart 2006 

ingediend. Die datum was bovendien tijdig om te kunnen meedoen aan de BUP-fase, die 

volgens de Netverklaring aanving op 15 maart 2006. Voorts heeft ProRail het - latere - 

tijdstip waarop NSR haar aanvraag indiende, niet aan NSR tegengeworpen. Ook dat 

verschil in behandeling door ProRail van die beide aanvragen zou als discriminatoir 

jegens Connexxion zijn aan te merken. 

 

101. Dienaangaande overweegt de Raad als volgt. Blijkens figuur 1 van bijlage 24 bij de 

Netverklaring 2007 begon het capaciteitsverdelingsproces ten behoeve van het 

BasisUurPatroon op 15 maart 2006.49 De Raad leidt uit deze figuur af dat de aanvragen 

uiterlijk op 15 maart 2006 bij ProRail moesten zijn ingediend. Vast staat dat Connexxion 

haar aanvraag op 1 maart 2006, derhalve tijdig, bij ProRail heeft ingediend. NSR heeft 

dat, zij het ook nog tijdig, eerst op 15 maart 2006 gedaan. Dat betekent dat ProRail het 

tijdstip waarop Connexxion haar aanvraag heeft ingediend haar niet kan tegenwerpen. De 

bewuste opmerkingen van de medewerker van ProRail impliceren dat ProRail dat wel 

heeft gedaan. Door het latere tijdstip waarop NSR haar aanvraag heeft ingediend niet 

aan NSR tegen te werpen, heeft ProRail de aanvraag van Connexxion niet gelijk 

behandeld als de aanvraag van NSR. ProRail heeft voor die ongelijke behandeling geen 

objectieve rechtvaardigingsgrond aangevoerd.     

 

V.3.1.3 Conclusie 

102. De Raad concludeert dat ProRail de aanvraag van Connexxion niet gelijk heeft behandeld 

als die van NSR en daarmee het bepaalde bij artikel 27, eerste lid, Sw en het bepaalde 

krachtens artikel 17, eerste lid, aanhef en onderdeel d, Sw, jo. artikel 14, eerste lid, en 

artikel 20, eerste lid, van richtlijn 2001/14/EG heeft overtreden. 

                     

                                                           
48 Zie randnummer 41 hiervóór. 
49 Zie randnummer 32 en voetnoot 26 hiervóór. 
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V.3.2 Niet-tijdig voltooide capaciteitsanalyse  

103. Bij artikel 7, tweede lid, van het Besluit is bepaald dat indien de verhoging bedoeld in 

artikel 62, derde lid, Sw niet is toegepast of geen bevredigend resultaat heeft opgeleverd: 

a. de beheerder de betrokken infrastructuur overbelast verklaard, b. deze een 

capaciteitsanalyse verricht als bedoeld in artikel 25 richtlijn 2001/14/EG en c. deze 

binnen zes maanden een capaciteitsvergrotingsplan als bedoeld in artikel 26 van richtlijn 

2001/14/EG opstelt. Ingevolge artikel 7, vijfde lid, van het Besluit geldt het tweede lid, 

onderdelen b en c niet indien reeds uitvoering wordt gegeven aan een 

capaciteitsvergrotingsplan als bedoeld in artikel 26 van richtlijn 2001/14/EG.  

 

104. In randnummer 91 van het rapport wordt vastgesteld dat ProRail op 10 oktober 2006 

Amersfoort en het baanvak Amersfoort - Ede overbelast heeft verklaard, terwijl niet is 

gebleken dat ten tijde van die overbelastverklaring uitvoering werd gegeven aan een 

capaciteitsvergrotingsplan, als bedoeld in artikel 22, tweede lid, van richtlijn 2001/14 EG. 

Evenmin zijn ProRail en Connexxion door toepassing van een verhoging als bedoeld in 

artikel 62, derde lid, Sw tot overeenstemming gekomen. Op grond van artikel 25, derde 

lid, van richtlijn 2001/14/EG was ProRail derhalve gehouden uiterlijk op 10 april 2007 

met betrekking tot Amersfoort-Ede een capaciteitsanalyse te voltooien, aldus het rapport 

verder. Vervolgens wordt in randnummer 92 van het rapport gesteld dat nu evenzeer 

vast staat dat ProRail deze analyse pas op 4 juni 2007 heeft afgesloten en zij deze 

vervolgens op 7 juni 2007 heeft gepubliceerd, zij de termijn van zes maanden 

substantieel heeft overschreden. Voorts heeft ProRail met die overtreding gehandeld in 

strijd met de Nv 2007, waarbij zij zich zelf aan de termijn van zes maanden heeft 

gebonden, aldus het rapport. 

 

105. Op de hoorzitting van 19 december 2008 heeft ProRail erkend dat de capaciteitsanalyse 

te laat is verricht.     

 

106. De Raad stelt vast dat geen verhoging als bedoeld in artikel 62, derde lid, Sw is 

toegepast. Voorts staat vast dat ProRail op 10 oktober 2006 Amersfoort en het baanvak 

Amersfoort - Ede overbelast heeft verklaard. Dit betekent dat zij ingevolge artikel 7, 

tweede lid, aanhef en onderdeel b, en vijfde lid, van het Besluit een capaciteitsanalyse 

diende te verrichten als bedoeld in artikel 25 van richtlijn 2001/14/EG, tenzij reeds 

uitvoering werd gegeven aan een capaciteitsvergrotingsplan als bedoeld in artikel 26 van 

richtlijn 2001/14/EG. De Raad stelt vast dat ten tijde van de overbelastverklaring niet 

reeds uitvoering werd gegeven aan een capaciteitsvergrotingsplan. Ingevolge artikel 7, 

tweede lid, aanhef en onderdeel b, van het Besluit juncto artikel 25, derde lid, van richtlijn 

2001/14/EG moet een capaciteitsanalyse voltooid zijn binnen zes maanden nadat 

infrastructuur tot “overbelaste infrastructuur”  is verklaard. Vast staat dat ProRail de 

capaciteitsanalyse Amersfoort-Ede heeft voltooid op 4 juni 2007, derhalve niet binnen 
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zes maanden nadat zij op 10 oktober 2006 Amersfoort en het baanvak Amersfoort - Ede 

overbelast had verklaard. Dit betekent dat ProRail in strijd heeft gehandeld met het 

bepaalde bij artikel 7, lid 2, aanhef en onderdeel b, van het Besluit juncto artikel 25, derde 

lid, van richtlijn 2001/14/EG. Mitsdien heeft ProRail het bepaalde krachtens artikel 61 Sw 

overtreden. Voorts heeft ProRail aldus in strijd gehandeld met paragraaf 4.4.4 van de Nv 

2007.  Dit levert evenwel, anders dan in het rapport is geconcludeerd, niet tevens een 

overtreding op van artikel 58, lid 2, Sw. Bij dit artikellid is immers slechts bepaald welke 

gegevens de netverklaring ten minste dient te bevatten. 

 

V.3.2.1 Conclusie 

107. De Raad concludeert dat ProRail, nu zij de capaciteitsanalyse Amersfoort-Ede niet heeft 

voltooid binnen zes maanden nadat zij Amersfoort en het baanvak Amersfoort-Ede tot 

overbelaste infrastructuur had verklaard, artikel 61 Sw, in verbinding met artikel 7, 

tweede lid, aanhef en onderdeel b, van het Besluit en artikel 25, derde lid, van richtlijn 

2001/14/EG heeft overtreden.  

 

 

VI Sanctie 

 

108. De Raad acht op grond van het vorenstaande termen aanwezig voor het opleggen van 

een sanctie wegens overtreding van het bepaalde bij artikel 27, lid 1, Sw en het bepaalde 

krachtens artikel 17, eerste lid, aanhef en onderdeel d, Sw, juncto artikel 14, eerste lid, en 

artikel 20, eerste lid, van richtlijn 2001/14/EG. 

 

109. De Raad acht op grond van het vorenstaande eveneens termen aanwezig voor het 

opleggen van een boete wegens overtreding van het bepaalde bij artikel 61 Sw juncto 

artikel 7, lid 2, aanhef en onderdeel b, van het Besluit juncto artikel 25, derde lid, van 

richtlijn 2001/14/EG. 

 

VI.1 Beoordelingskader 

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

overtreding van het bepaalde krachtens artikel 17, eerste lid, onderdeel d, of het bepaalde 

bij of krachtens de artikelen 27, eerste lid, en 61 Sw de rechtspersoon aan wie de 

overtreding kan worden toegerekend een bestuurlijke boete opleggen. 

  

111. 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. (…) 
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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.”      

  

112. 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.50    

 

113. 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 200751 (hierna: de Boetecode). Bij 

deze Boetecode hoort een Bijlage. Daarin worden de zogenaamde overige 

overtredingen,52 waaronder overtredingen van het bepaalde krachtens artikel 17, eerste 

lid, onderdeel d, en het bepaalde bij of krachtens de artikelen 27, eerste lid, en 61 van de 

Spoorwegwet, ingedeeld in categorieën naar zwaarte van de overtreden bepaling. 

 

114. 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).53  

  

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

vastgesteld door de bepaling van de boetegrondslag, die vervolgens wordt 

                                                           
50 Zie TK, 1995-1996, 24 707, nr. 3, p. 88-89. 
51 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.   
52 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.  
53 Zie randnummer 9 van de Boetecode. 
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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. 

 

116. 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.54  

 

117. 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.55 

 

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

Boetecode, het hierna volgende in overweging. 

 

VI.2 Beoordeling 

 

VI.2.1 Inleiding 

119. 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. Bovendien 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 geen beleidsregels hanteerde voor het vaststellen van de 

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

Spoorwegwet.        

   

120. Ingevolge paragraaf II.4 van de Bijlage bij de Boetecode is een overtreding van het 

bepaalde krachtens artikel 17, eerste lid onderdeel d, Sw ingedeeld in categorie V. Een 

                                                           
54 Zie de randnummers 36-37 van de Boetecode. 
55 Zie randnr. 39 van de Boetecode. 
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overtreding van het bepaalde bij of krachtens artikel 27, eerste lid, Sw is ingedeeld in 

categorie VI. Nu aan de onderhavige overtreding van het bepaalde krachtens artikel 17, 

eerste lid onderdeel d, Sw en van het bepaalde bij artikel 27, eerste lid, Sw dezelfde 

gedragingen ten grondslag liggen, acht de Raad termen aanwezig om voor de 

overtreding van deze bepalingen één boete op te leggen. De Raad hanteert bij de 

berekening van de boete categorie VI, in welke categorie overtreding van artikel 27, eerste 

lid, Sw is ingedeeld. Dat is de hoogste categorie. 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. 

 

121. Ingevolge paragraaf II.4 van de Bijlage bij de Boetecode is een overtreding van het 

bepaalde bij of krachtens artikel 61 Sw eveneens ingedeeld in categorie VI. 

 

122. 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.   

 

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

onderhavige boetebeschikking - 2007 - derhalve op EUR 207.000.000.  

 

VI.2.2 Handelwijze ten aanzien van de aanvraag van Connexxion van 1 maart 2006 

124. Bij een jaaromzet van EUR 207.000.000 geldt voor de onderwerpelijke overtreding, die 

is ingedeeld in categorie VI, een boetegrondslag van (EUR 207.000.000 x 0,015 =)  

EUR 3.105.000. 

 

VI.2.2.1 Basisboete: ernst van de overtreding 

125. Zoals reeds in randnummer 115 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 de artikelen 17, eerste lid 

onderdeel d, en 27, eerste lid, Sw zijn overtreden. 

 

126. Met betrekking tot de mate waarin de artikelen 17, eerste lid onderdeel d, en 27, eerste 

lid, Sw zijn overtreden neemt de Raad het navolgende in aanmerking. 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 
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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. 

 

127. Dienaangaande overweegt de Raad dat weliswaar is vastgesteld dat ProRail de aanvraag 

van Connexxion niet gelijk heeft behandeld als die van NSR, maar dat – zoals in 

randnummer 92 is overwogen – de aanvraag van Connexxion wel de programmatie- en 

coördinatiefase heeft doorlopen, hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot een 

dienstregelingsoplossing die voor Connexxion acceptabel was. Connexxion heeft over de 

gang van zaken ook geen klacht ingediend bij de Raad. 

 

128. Het vorenstaande overwegend kwalificeert de Raad deze overtreding in concreto, gezien 

de effecten ervan, als minder ernstig. De Raad acht derhalve een factor voor de ernst van 

de overtreding (E) van 0,25 passend. 

 

 

 

 

VI.2.2.2 Basisboete: duur van de overtreding 

129. 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. 

 

130. De Raad overweegt dat de overtreding zich in het verleden heeft afgespeeld en dat het 

feitencomplex specifiek ziet op de capaciteitsverdeling aan Connexxion ten behoeve van 

de dienstregeling 2007. Inmiddels is een nieuwe dienstregeling vastgesteld voor 2008. 

De onderhavige overtreding duurt derhalve niet voort. 

 

131. 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.2.2.3 Hoogte van de basisboete 

132. Gelet op hetgeen in de randnummers 125 tot en met 131 is overwogen, stelt de Raad de 

basisboete vast op (EUR 3.105.000 x 0,25 x 1 =) EUR 776.250. 

 

VI.2.2.4 Conclusie en vaststelling van de boete voor de overtreding 

133. Op basis van de voorgaande overwegingen komt de Raad bij de overtreding tot een 

boetebedrag van EUR 776.250. 
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134. 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. 

 

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

afgerond op een veelvoud van EUR 1.000. 

 

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

hiervoor, vast op – afgerond – EUR 776.000. 

 

VI.2.3 Niet-tijdig voltooide capaciteitsanalyse  

137. Bij een jaaromzet van EUR 207.000.000 geldt voor de onderwerpelijke overtreding, die 

is ingedeeld in categorie VI, een boetegrondslag van (EUR 207.000.000 x 0,015 =)  

EUR 3.105.000. 

 

138. Vaststelling van de boete op basis van een zo hoge boetegrondslag acht de Raad 

disproportioneel in de bijzondere omstandigheden van het onderhavige geval. Daartoe 

overweegt de Raad het volgende. 

 

139. ProRail heeft verzocht om af te zien van het opleggen van een boete omdat de te late 

publicatie van de capaciteitsanalyse Amersfoort en baanvak Amersfoort-Ede geen enkele 

invloed zou hebben gehad op de verdere afhandeling van het geconstateerde 

capaciteitsknelpunt. Het leed is al verholpen en er is geen bloed uit gevloeid, aldus 

ProRail. 

 

140. De Raad heeft vastgesteld dat de capaciteitsanalyse weliswaar niet binnen zes maanden 

na de overbelastverklaring is voltooid maar dat ProRail wél binnen zes maanden na 

afronding van de capaciteitsanalyse een capaciteitsvergrotingsplan heeft opgesteld, zoals 

voorgeschreven bij artikel 7, tweede lid, aanhef en onderdeel c, van het Besluit juncto 

artikel 26, eerste lid, van richtlijn 2001/14/EG. Weliswaar staan beide verplichtingen in 

Besluit en richtlijn naast elkaar, maar de Raad moet eveneens constateren dat het 

capaciteitsvergrotingsplan uiteindelijk op 9 oktober 2007, derhalve binnen twaalf 

maanden na de overbelastverklaring op 10 oktober 2006 en voor de volgende 

dienstregelingsperiode, die aanving op 9 december 2007, is opgesteld. In dit verband 

wijst de Raad er op dat in de Nota van Toelichting bij het Besluit is opgemerkt: “ Is de 

verhoging [ex artikel 62, derde lid, Sw in verband met overbelaste infrastructuur] niet 

toegepast of leidt de toepassing van deze verhoging niet tot een bevredigend resultaat, 
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dan wordt de infrastructuur overbelast verklaard en voor de volgende 

dienstregelingsperiode een capaciteitsanalyse en capaciteitsvergrotingsplan gemaakt.” 56 

 

141. Hieruit volgt dat ProRail artikel 25, derde lid, van richtlijn 2001/14/EG weliswaar heeft 

overtreden, maar dat zij met het voortvarend opstellen van het 

capaciteitsvergrotingsplan de gevolgen van die overtreding geheel of grotendeels 

ongedaan heeft gemaakt. 

 

142. De Raad ziet in deze omstandigheid aanleiding om de boete in redelijkheid vast te 

stellen op EUR 100.000. Hierbij zoekt de Raad enerzijds aansluiting bij de minimale 

boete voor overtredingen ingedeeld in categorie VI en houdt hij anderzijds rekening met 

de preventieve werking die uit moet gaan van de boete richting ProRail.                                

 

143. Gelet op al het vorenoverwogene komt de Raad tot het volgende besluit.    

 

 

 

VII Dictum 

 

144. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit besluit aan de 

besloten vennootschap ProRail B.V., gevestigd te Utrecht, een boete op te leggen van: 

 

I EUR 776.000 ter zake van de overtreding van artikel 27, eerste lid, Spoorwegwet en 

artikel 17, eerste lid, onderdeel d, Spoorwegwet in verbinding met artikel 14, eerste 

lid, en artikel 20, eerste lid, van richtlijn 2001/14/EG; 

 

II EUR 100.000 ter zake van de overtreding van artikel 61 Spoorwegwet, in verbinding 

met artikel 7, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van het Besluit capaciteit 

hoofdspoorweg-infrastructuur en artikel 25, derde lid, van richtlijn 2001/14/EG. 

 

 

Den Haag, 10 september 2008 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

namens deze, 

 

 

 

                                                           
56 Zie Staatsblad 2004, 667, p. 11. 
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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.   

 


