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JB 2009/86 CBB, 10-12-2008, AWB 07/801, LJN BH0855 
Nadeelcompensatie, Ondernemersrisico, Vertrouwensbeginsel 

Aflevering 2009 afl. 4 
College College van Beroep voor het bedrijfsleven 
Datum 10 december 2008 

Rolnummer AWB 07/801 
LJN BH0855 

Rechter(s) 
Mr. Heijs  
Mr. Stuhldreher  
Mr. Munsterman  

Partijen 

Railion Nederland NV te Utrecht, 
appellante, 
gemachtigde: mr. A.D.J. van Ruyven, advocaat te Utrecht, 
tegen de uitspraak van de rechtbank te Rotterdam van 12 september 2007, kenmerk BC 
07/663 VERW, in het geding tussen 
appellante, 
en 
de Minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de Minister), 
gemachtigde: mr. P. Hoekstra. 

Noot  M.A. Heldeweg  
Trefwoorden Nadeelcompensatie, Ondernemersrisico, Vertrouwensbeginsel 
Regelgeving Spoorwegwet - 36 

» Samenvatting 
Afwijzing van het verzoek om toekenning van nadeelcompensatie voor de kosten van inbouw van 
boordapparatuur voor Automatische Treinbeïnvloeding – Nieuwe Generatie (ATB-NG) in twee 
locomotieven van Railion uit de serie DE 6400. Het college oordeelt dat gelet op de aard van het 
schadeveroorzakende besluit en het gewicht van het belang dat met dat besluit is gediend, alsmede 
gelet op de omstandigheid dat een dergelijk besluit en de gevolgen daarvan reeds geruime tijd 
voorzienbaar waren voor appellante, de kosten waarvoor appellante compensatie heeft gevraagd, het 
normale ondernemersrisico van appellante niet te boven gaan. Een spoorwegonderneming zoals die van 
appellante moet er in beginsel rekening mee houden dat door de overheid maatregelen op grond van de 
Spoorwegwet worden genomen ter behartiging van het publieke belang van de veiligheid. Beroep op 
het vertrouwensbeginsel faalt. Van een rechtens te honoreren toezegging van de minister aan appellante 
de onderhavige kosten financieel te compenseren is naar het oordeel van het college niet gebleken. 

» Uitspraak 
1. De procedure  

Appellante heeft bij brief van 23 oktober 2007, bij het College binnengekomen op dezelfde dag, beroep 
ingesteld tegen vorengenoemde uitspraak van de rechtbank te Rotterdam van 12 september 2007. 

Bij brief van 12 december 2007 heeft appellante de gronden van haar beroep aangevuld. 

Bij brief van 1 februari 2008 heeft de Minister een reactie op het beroepschrift ingediend. 

Op 29 oktober 2008 heeft het onderzoek ter zitting plaatsgehad, waarbij partijen hun standpunt bij 
monde van hun gemachtigden hebben toegelicht. 
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2. De grondslag van het geschil  

2.1. In de Spoorwegwet, zoals deze wet luidt met ingang van 1 januari 2005, is voor zover van belang 
het volgende bepaald: 

“Artikel 36 

1. Het is verboden over een hoofdspoorweg te rijden met een spoorvoertuig: 

a. (...) 

b. (...) 

c. dat storingen, buitensporige slijtage of schade aan de desbetreffende spoorweginfrastructuur kan 
veroorzaken; 

d. dat niet beschikt over de eigenschappen die noodzakelijk zijn om veilig gebruik te kunnen maken 
van de desbetreffende spoorweginfrastructuur. 

4. Tot het bewijs dat een spoorvoertuig is gecontroleerd op het voldoen aan de regels, bedoeld in 
artikel 38, eerste lid, onderdeel a, is een geldig inzetcertificaat vereist, afgegeven door Onze Minister, 
de beheerder gehoord. 

5. (...) 

6. Het certificaat, bedoeld in het vierde lid, kan onder voorschriften of beperkingen worden 
afgegeven.” 

2.2. Op grond van de stukken en het onderzoek ter zitting zijn in deze zaak de volgende feiten en 
omstandigheden voor het College komen vast te staan. 

– Het bedrijf van appellante verzorgt het transport van goederen over het spoor in Nederland, onder 
meer over de spoorlijnen Leeuwarden-Harlingen, Leeuwarden-Stavoren, Groningen-Nieuweschans, 
Groningen-Delfzijl en Sauwerd-Roodeschool. Deze spoorlijnen worden ook de noordelijke nevenlijnen 
(hierna: noordelijke lijnen) genoemd. 

– Op 12 december 2005 is de inwerkingstelling van de baanapparatuur voor het systeem van 
automatische treinbeïnvloeding-nieuwe generatie (hierna: ATB-NG) op de noordelijke lijnen voltooid. 
Deze lijnen waren daarvóór niet voorzien van een systeem van automatische treinbeïnvloeding. 

– Bij het goederentransport per trein op de noordelijke lijnen maakt appellante gebruik van 
dieselelektrische locomotieven uit de serie DE 6400. 

– Bij besluit gedateerd mei 1989, kenmerk A-8/V922671, heeft de Minister aan (een rechtsvoorganger 
van) appellante machtiging verleend om de serie DE 6400 in dienst te nemen (hierna: de machtiging). 

– Bij besluit van 1 december 2005 heeft de Minister besloten de machtiging met ingang van 16 januari 
2006 te wijzigen door daaraan de volgende tekst toe te voegen: 

“Het gebruik van lokomotieven van de serie 6400 op de spoorwegen van Groningen naar 
Nieuweschans en Delfzijl, van Sauwerd naar Roodeschool en van Leeuwarden naar Harlingen en 
Stavoren is slechts toegestaan voorzover deze zijn voorzien van de boordapparatuur voor Automatische 
Treinbeïnvloeding – Nieuwe Generatie.” 

– In de brief waarbij dit besluit aan appellante is bekendgemaakt heeft de Minister tevens aan 
appellante meegedeeld dat zijn besluit niet voorziet in toekenning van nadeelcompensatie. 
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– Bij brief van 23 december 2005 heeft appellante bezwaar gemaakt tegen vorengenoemde besluiten 
van 1 december 2005. Bij brief van gelijke datum heeft appellante tevens een verzoek om voorlopige 
voorziening ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Rotterdam. 

– Bij uitspraak van 16 februari 2006, kenmerk VBC 05/6264 HRK, heeft de voorzieningenrechter dit 
verzoek afgewezen. 

– Op 6 november 2006 heeft een hoorzitting plaatsgevonden omtrent het bezwaar van appellante. 

– Bij besluit van 9 januari 2007 heeft de Minister in overeenstemming met het advies ter zake van de 
bezwaarcommissie als volgt beslist op het bezwaar: 

“1. Het bestreden besluit wordt geacht te zijn aangevuld met de motivering zoals in genoemd advies is 
beschreven; 

2. de bezwaren van Railion verklaar ik ongegrond onder verwijzing naar dat advies; 

3. (besluit, toevoeging van het College) het verzoek van Railion om schadevergoeding af te wijzen, 
onder verwijzing naar het advies; 

4. en de eindconclusie van het bestreden besluit handhaaf ik ongewijzigd.” 

– Tegen dit besluit heeft appellante bij brief van 16 februari 2007 beroep ingesteld. 

– Vervolgens heeft de rechtbank in de aangevallen uitspraak het beroep ongegrond verklaard. 

3. De uitspraak van de rechtbank  

Samengevat weergegeven en voor zover thans van belang, heeft de rechtbank het volgende overwogen. 

3.1. De machtiging is aan te merken als een certificaat als bedoeld in artikel 36 van de Spoorwegwet. 
De wijziging van de machtiging bij het besluit van 1 december 2005 kan worden aangemerkt als het 
verbinden van een voorschrift aan genoemd certificaat. Bij dat besluit heeft de Minister tevens besloten 
appellante geen nadeelcompensatie toe te kennen. Deze besluiten zijn na bezwaar van appellante en 
onder aanvulling door de Minister van de motivering bij het besluit van 9 januari 2007 gehandhaafd. 

3.2. De financiële gevolgen van de keuze voor en het moment van invoering van ATB-NG op de 
noordelijke lijnen dienen voor rekening van appellante te blijven. Deze gevolgen behoren tot het 
normale ondernemersrisico van een bedrijf als dat van appellante, een goederenvervoerder over het 
spoor. Verwacht mag worden dat een dergelijk bedrijf in bedrijfsmatige zin rekening houdt met nieuwe 
ontwikkelingen op het spoor, zeker in het geval dat deze ontwikkelingen zich al geruime tijd 
aankondigen. Hierbij verwijst de rechtbank ook naar hetgeen ter zitting door de Minister is verklaard 
omtrent de leeftijd van de locomotieven en het niet meer beschikbaar zijn van onderdelen van 
verouderde technieken. 

3.3. Ook de verwijzing van appellante naar andere goederenvervoerders kan haar niet baten. 
Voldoende aannemelijk is dat tegenover mogelijke voordelen van deze bedrijven bij de invoering van 
ATB-NG, appellante in ander opzicht geruime tijd voordeel heeft genoten. Appellante heeft de 
invoering van ATB-NG voor haar locomotieven op de noordelijke lijnen geruime tijd voor zich uit 
kunnen schuiven. Er is geen rechtsregel op grond waarvan de rechtbank in dit verband tot de conclusie 
zou moeten komen dat van de Minister mag worden verwacht aan appellante financiële 
tegemoetkoming toe te kennen. Dit betekent dat de rechtbank niet toekomt aan een beoordeling van de 
door appellante gestelde schade. 

4. Het standpunt van appellante in hoger beroep  
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Appellante heeft aan haar hoger beroep, samengevat weergegeven, het volgende ten grondslag gelegd. 

4.1. Appellante betwist in hoger beroep niet langer de rechtmatigheid van het besluit van 9 januari 
2007 voor zover dit strekt tot handhaving van het besluit van 1 december 2005 tot wijziging van de 
machtiging. Het hoger beroep is uitsluitend nog gericht tegen de aangevallen uitspraak voor zover 
daarbij ongegrond is verklaard het beroep tegen de bij het besluit van 9 januari 2007 door de Minister 
gehandhaafde weigering appellante nadeelcompensatie toe te kennen. 

4.2. Appellante stelt dat de Minister tijdens het overleg van 12 december 2002 heeft toegezegd dat zij 
gecompenseerd dient te worden voor het nadeel dat zij ondervindt als gevolg van de keuze tot 
invoering van ATB-NG op de noordelijke lijnen. Deze toezegging komt voort uit het beginsel dat 
gelijkheid moet bestaan voor de publieke lasten (“égalité devant les charges publiques”). Appellante 
benadrukt daarbij dat zij als enige goederenvervoerder op de noordelijke lijnen is benadeeld door de 
keuze voor ATB-NG, omdat bijna al haar locomotieven zijn voorzien van de voorganger van dit 
systeem, het automatische treinbeïnvloedingssysteem eerste generatie (hierna: ATB-EG), en de paar 
locomotieven die wel reeds zijn voorzien van ATB-NG moeten worden ingezet op elders in het land 
gelegen trajecten. Nieuwe toetreders op het spoor beschikken uitsluitend over locomotieven met 
boordapparatuur voor ATB-NG, die overigens ook bruikbaar is op spoorlijnen met ATB-EG, omdat 
ATB-EG sinds het einde van de vorige eeuw niet meer in locomotieven wordt ingebouwd. 

4.3. Appellante meent dat het door haar geleden nadeel als gevolg van genoemde keuze, door haar 
begroot op € 437.309,23, ook los van vorengenoemde toezegging door de Minister, niet voor haar 
rekening mag worden gelaten, omdat zij anders een onevenredig groot deel moet dragen van de lasten 
die met de behartiging van het algemeen belang zijn gediend. Zij wijst er daarbij (nogmaals) op dat zij 
als enige vervoerder nadeel ondervindt, dat de directe concurrentie met andere vervoerders over het 
spoor moordend is, maar ook de indirecte concurrentie met andere vervoerders over de weg, het water 
en door de lucht een grote rol speelt, en dat het huren of leasen van locomotieven niet mogelijk is, 
omdat geen geschikte locomotieven beschikbaar zijn en dit duurder uitvalt dan het ombouwen van 
locomotieven. Appellante zou geen nadeel hebben ondervonden indien zou zijn gewacht op de 
uitontwikkeling van het Europese beveiligingssysteem ERTMS. Het lag niet in de rede dat ATB-NG 
als tussenstap op weg naar de invoering van ERTMS zou worden ingevoerd. Normaal en te verwachten 
zou zijn geweest dat ERTMS zou worden toegepast. In dat geval zouden alle spoorwegmaatschappijen 
hun locomotieven hebben moeten aanpassen en dus in een gelijke positie hebben verkeerd. Invoering 
van ATB-NG viel derhalve net zo min als de thans door appellante geleden schade te verwachten. 

4.4. De rechtbank heeft ten onrechte overwogen dat in het overleg van 12 december 2002 zou zijn 
besloten tot invoering van ATB-NG. Dat besluit zou eerst genomen worden nadat de door appellante 
ondervonden problemen zouden zijn opgelost. Appellante betwist dat na genoemde datum nog een 
gesprek met de Minister heeft plaatsgevonden in welke vorm dan ook. Hetgeen de Minister daarover 
ter zitting bij de rechtbank heeft gesteld, komt als een konijn uit de hoge hoed. De enige uitnodigingen 
van de Minister voor nader overleg zijn van 21 december 2004 en maart 2005 en verwijtbaar zo laat dat 
geen redelijke en uitvoerbare oplossingen meer konden worden gevonden. 

4.5. De rechtbank heeft ten onrechte overwogen dat niet is gebleken dat de invoering van een 
Europees beveiligingssysteem op de noordelijke lijnen binnen afzienbare tijd aan de orde is, nu Prorail, 
de NS en de goederenvervoerders, verenigd in de BRG, gezamenlijk aan de Minister hebben 
aanbevolen om het hele Nederlandse spoorwegennet zo snel mogelijk om te bouwen naar het ERTMS-
systeem. 

4.6. De rechtbank heeft ten onrechte geen rekening gehouden met de tijd die nodig is voor de inbouw 
van ATB-NG apparatuur, de onttrekking van de locomotieven voor deze ombouw, het testen en het 
verkrijgen van een nieuwe vergunning. 

5. De beoordeling van het geschil  

5.1. Het College stelt vast dat het primaire besluit van 1 december 2005 twee te onderscheiden 
besluiten bevat, te weten het besluit tot wijziging van de machtiging per 15 januari 2006, alsmede de 
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afwijzing van het eerder door appellante daartoe ingediende verzoek om toekenning van 
nadeelcompensatie in verband met de invoering van ATB-NG op de noordelijke lijnen. 

5.2. Ter zitting van het College heeft appellante desgevraagd bevestigd dat het hoger beroep niet is 
gericht tegen de ongegrondverklaring door de rechtbank van het beroep van appellante tegen het 
onderdeel van het besluit van 9 januari 2007 dat strekt tot handhaving van de wijziging van de 
machtiging van 1 december 2005. Daarmee is deze wijziging van de machtiging en hetgeen de 
rechtbank met betrekking tot dit besluit heeft overwogen in de aangevallen uitspraak in rechte komen 
vast te staan. 

5.3. In hoger beroep is derhalve uitsluitend nog aan de orde de bij het besluit van 9 januari 2007 
eveneens door de Minister gehandhaafde weigering om appellante nadeelcompensatie toe te kennen. 

5.4. Appellante heeft de Minister verzocht om vergoeding van de kosten voor de inbouw van ATB-
NG in twee locomotieven uit de serie DE 6400 (hierna: de locomotieven) ten bedrage van 
€ 313.753,67, vermeerderd met de hieruit voortvloeiende kosten voor de onttrekking van de 
locomotieven aan het gebruik gedurende de met de inbouw gemoeide tijd welke kosten door appellante 
zijn begroot op € 123.555,56. De totale kosten bedragen volgens appellante derhalve € 437.309,23. 

5.5. De noodzaak voor appellante om ATB-NG in de locomotieven te laten inbouwen vloeit 
rechtstreeks voort uit de wijziging van de machtiging, waardoor immers de inzet van de locomotieven 
op de noordelijke lijnen zonder ingebouwde boordapparatuur voor ATB-NG door de Minister met 
ingang van 15 januari 2006 niet langer werd toegestaan. Er dient derhalve van te worden uitgegaan dat 
appellante heeft verzocht om vergoeding van de in 5.4 genoemde kosten als gevolg van het besluit van 
de Minister van 1 december 2005 tot wijziging van de machtiging. 

5.6. Op grond van het algemeen rechtsbeginsel van gelijkheid voor de openbare lasten kan aanspraak 
bestaan op nadeelcompensatie indien het nadeel uitgaat boven het normaal maatschappelijk of 
ondernemersrisico en indien het nadeel een bepaalde groep burgers of ondernemingen onevenredig 
zwaar treft in vergelijking met anderen. De vraag of het nadeel in een bepaald geval uitgaat boven het 
normaal maatschappelijk of ondernemersrisico moet worden beantwoord met inachtneming van alle 
van belang zijnde omstandigheden van het geval. 

5.7. Het nadeelveroorzakende besluit, de wijziging van de machtiging, is genomen ter uitvoering van 
de bij en krachtens de Spoorwegwet gestelde regels ter zake van de veiligheid van de 
spoorweginfrastructuur en de spoorvoertuigen die van deze infrastructuur gebruik maken. Het behoeft 
geen betoog dat het gewicht van het met dat besluit gediende publieke belang groot is. 

De verantwoordelijkheid van de overheid voor deze veiligheid brengt mee dat een 
spoorwegonderneming zoals die van appellante, die op grond van de Spoorwegwet recht heeft op 
toegang tot en gebruik van hoofdspoorwegen in Nederland, er in beginsel rekening mee moet houden 
dat door de overheid ter behartiging van dit publieke belang maatregelen op grond van de 
Spoorwegwet worden genomen, die financieel nadelige gevolgen voor de spoorwegonderneming 
kunnen hebben. Dit betekent dat ten aanzien van een dergelijke onderneming niet licht tot het oordeel 
kan worden gekomen dat eventuele nadelige gevolgen voor die onderneming van een door de Minister 
ter uitvoering van genoemde publieke taak genomen besluit tot wijziging van een machtiging als 
bedoeld in artikel 36 van de Spoorwegwet, dienen te worden gecompenseerd in het kader van het 
algemeen rechtsbeginsel van gelijkheid voor de openbare lasten. 

5.8. Mede in aanmerking nemend dat, zoals hiervoor is overwogen, een spoorwegonderneming zoals 
die van appellante er in beginsel rekening mee moet houden dat door de overheid maatregelen op grond 
van de Spoorwegwet worden genomen ter behartiging van het publieke belang van de veiligheid, ziet 
het College geen grond voor het oordeel dat het besluit tot wijziging van de machtiging en de hiervoor 
in 5.4 genoemde kosten ten gevolge van dit besluit voor appellante niet redelijkerwijs voorzienbaar 
waren. De algemene ATB-beschikking 2004 van 17 december 2003 laat over de invoering van ATB-
NG op de noordelijke lijnen, het geplande tijdstip van oplevering van de bij dit systeem behorende 
baanapparatuur op deze lijnen en de eisen die in verband hiermee alsdan zullen worden gesteld aan de 
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locomotieven ten behoeve van goederenvervoer over deze lijnen, aan duidelijkheid niets te wensen 
over, gelet op de hierna volgende, in dit besluit opgenomen passage. 

“De vijf noordelijke lijnen waarop nu geen ATB is aangebracht worden voorzien van ATBNG en 
zullen bij oplevering ervan (gepland in 2005) aangewezen worden als ATB-plichtig. Voor deze vijf 
lijnen zal de ATB-plicht ook gelden voor krachtvoertuigen in de goederendienst en derhalve zal 
artikel 5, vierde lid, van de algemene beschikking niet gelden voor krachtvoertuigen in de 
goederendienst.” 

Het was voor appellante derhalve in elk geval reeds eind 2003 voorzienbaar dat de inzet van 
locomotieven zonder ATB-NG boordapparatuur ten behoeve van goederenvervoer over de noordelijke 
lijnen door de Minister binnen afzienbare tijd niet langer zou worden toegestaan en dat dit zou leiden 
tot wijziging van de machtiging als bedoeld in artikel 36 van de Spoorwegwet met als uiterste 
consequentie dat deze apparatuur zou moeten worden ingebouwd in de locomotieven waarop deze 
machtiging betrekking had, teneinde op de noordelijke lijnen gebruik te kunnen blijven maken van 
deze locomotieven bij het vervoer van goederen. De zogenoemde tweede “Kadernota Railveiligheid”, 
waarin het beleid met betrekking tot railveiligheid voor de periode 2004-2010 is uiteengezet en 
toegelicht, bevestigt de onontkoombaarheid van deze ontwikkeling (zie TK 2004-2005, 29 893, nr. 2, 
paragraaf 4.5.3).Voorts is nog van belang dat van de zijde van de Minister, in lijn met de algemene 
ATB-beschikking 2004, in een brief aan appellante van 19 april 2005 is meegedeeld dat de 
locomotieven die gebruik maken van de noordelijke lijnen vanaf eind 2005 uitgerust dienen te zijn met 
ATB-apparatuur die compatibel is met de hoofdspoorweginfrastructuur en dat geen aanleiding bestaat 
om appellante ontheffing te verlenen van de ATB-plicht op de noordelijke lijnen. 

5.9. Gelet op de aard van het schadeveroorzakende besluit en het gewicht van het belang dat met dat 
besluit is gediend, alsmede gelet op de omstandigheid dat een dergelijk besluit en de gevolgen daarvan 
reeds geruime tijd voorzienbaar waren voor appellante, onderschrijft het College het oordeel van de 
rechtbank dat de kosten waarvoor appellante compensatie van de Minister heeft gevraagd, het normale 
ondernemersrisico van appellante niet te boven gaan. Reeds daarom heeft de Minister terecht 
geweigerd appellante op grond van het algemeen rechtsbeginsel van gelijkheid voor de openbare lasten 
in aanmerking te brengen voor de gevraagde schadevergoeding. 

5.10. Appellante heeft niet aannemelijk gemaakt dat in het op 12 december 2002 gehouden gesprek 
over de invoering van een systeem van automatische treinbeïnvloeding op de noordelijke lijnen van de 
zijde van de Minister is toegezegd dat appellante dient te worden gecompenseerd voor de kosten 
waarop het onderhavige verzoek om schadevergoeding betrekking heeft. Van dit gesprek, waaraan 
onder anderen ambtenaren van het departement van de Minister en vertegenwoordigers van appellante 
en andere spoorwegondernemingen hebben deelgenomen, is een verslag opgemaakt dat zich bevindt 
onder de gedingstukken. Naar het College heeft begrepen uit hetgeen appellante in dit verband naar 
voren heeft gebracht, meent appellante aan de volgende passages uit dit verslag steun te kunnen 
ontlenen voor haar beroep op het vertrouwensbeginsel: 

“(...) 

Het probleem van Railion moet door het ministerie netjes worden opgelost, DG-Goederenvervoer zal 
dit buiten dit overleg oppakken waarbij ook de ‘leasepool’ voor ATB boordapparatuur aan de orde zal 
komen. 

Railion denkt aan een compensatie zoals voor de ‘dodehoekspiegel’ is bedacht. Indien e.e.a. niet 
bevredigend wordt opgelost stelt Railion dat dan ATB-ontheffingen weer in beeld moeten komen (‘de 
enige weg om aldaar te komen’) 

(...) Railned Spoorwegveiligheid geeft aan dat bij behoorlijk bestuur een compensatie mogelijk is als 
het ‘slachtoffer’ de schade kan bewijzen, voor de rest kun je procederen.” 

Het College leest hierin echter geen rechtens te honoreren toezegging van de Minister dat appellante 
financieel zal worden gecompenseerd voor de onderhavige kosten. Uit de geciteerde passages blijkt 
slechts dat is geconstateerd dat invoering van ATB-NG op de noordelijke lijnen voor appellante tot een 
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probleem leidt en niet dat de Minister hiervoor in het overleg concreet en onvoorwaardelijk een 
definitieve oplossing heeft geboden in de vorm van de toezegging dat de onderhavige kosten door de 
Minister aan appellante zullen worden vergoed. Ook anderszins is niet gebleken dat de Minister in 
genoemd gesprek aan appellante heeft toegezegd de onderhavige kosten financieel te compenseren. Het 
beroep van appellante op het vertrouwensbeginsel faalt derhalve. 

5.11. Met betrekking tot de grief van appellante dat de Minister heeft nagelaten na het gesprek van 
12 december 2002 nader overleg met haar te voeren over de gevolgen van de invoering van ATB-NG 
op de noordelijke lijnen voor haar onderneming, stelt het College vast dat appellante ter zitting heeft 
aangegeven dat zij met deze grief heeft beoogd te stellen dat de omvang van de door haar geleden 
schade door de Minister negatief is beïnvloed doordat het uitblijven van nader overleg met de Minister 
de pas heeft afgesneden naar andere oplossingen dan kostbare inbouw van ATB-NG boordapparatuur 
in de betrokken locomotieven. Appellante heeft deze grief derhalve uitsluitend naar voren gebracht in 
het kader van de mogelijke beoordeling door het College van de omvang van de door haar geleden 
schade en niet (tevens) als grief in die zin dat naar de opvatting van appellante het bestreden besluit 
niet op zorgvuldige wijze tot stand zou zijn gekomen omdat bedoeld overleg niet heeft plaatsgevonden. 
Nu het College, gelet op hetgeen hiervoor in 5.9 en 5.10 is geconcludeerd, niet toekomt aan 
beoordeling van de omvang van de geleden schade, behoeft deze grief verder geen bespreking. 

5.12. Het vorenstaande leidt het College tot de slotsom dat de rechtbank terecht tot het oordeel is 
gekomen dat de Minister het verzoek van appellante om toekenning van schadevergoeding terecht 
heeft afgewezen. Het hoger beroep is derhalve ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden 
bevestigd. 

5.13. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 

6. De beslissing  

Het College bevestigt de aangevallen uitspraak. 

» Noot 
Normaal maatschappelijk of ondernemersrisico?  

1. De Railion-uitspraak is vooral interessant vanwege het aspect van de “voorzienbaarheid” in het 
kader van de beoordeling van het “normaal maatschappelijk of ondernemersrisico” als onderdeel van 
de beoordeling van een aanspraak op nadeelcompensatie. 

Het beroep richt zich aanvankelijk tegen zowel de wijziging van de ministeriële machtiging uit hoofde 
van art. 36 lid 4 Spoorwegwet (in verband met de introductie van het nieuwe ATB-NG 
veiligheidssysteem op de “noordelijke nevenlijnen” van het Nederlandse spoorwegennet), als tegen het 
expliciet niet toewijzen van nadeelcompensatie voor de kosten die appellant moet maken als gevolg 
van voornoemde wijziging (vanwege het moeten inbouwen van boordapparatuur voor ATB-NG in 
twee locomotieven). Beide aspecten betreffen, aldus het college (in r.o. 5.1) twee onderscheiden 
besluiten binnen het primaire besluit van de minister van 1 december 2005. Nadat het beroep door de 
Rechtbank Rotterdam ongegrond is bevonden beperkt appellant zijn hoger beroep tot het “deelbesluit” 
(resp. het terzake relevante oordeel van de rechtbank) dat ziet op de nadeelcompensatie. Daarmee staat 
de rechtmatigheid van de wijziging van de machtiging in rechte onherroepelijk vast en beperkt het 
geding zich tot het beroep op het “algemeen rechtsbeginsel van gelijkheid voor de openbare lasten” 
(r.o. 5.6). Deze aanduiding is in die zin opmerkelijk dat het college dit beginsel, anders dan in zijn 
uitspraak van 5 december 2008 («JB» 2008/50), niet meer in verband brengt met art 3:4, lid 2 Awb en 
(daarom?) uitdrukkelijk aanmerkt als “algemeen rechtsbeginsel” (zie hierover B.P.M. van Ravels, NTB 
2008/4-5, p. 143-144); appellant in de onderhavige zaak gebruikt overigens de chiquere Franstalige 
benaming “Egalité devant les charges publiques”). 

2. Allereerst oordeelt het college (in r.o. 5.5) dat het door appellant ondervonden nadeel rechtstreeks 
voortvloeit uit de wijziging van de machtiging (“... waardoor immers de inzet van de locomotieven op 
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de noordelijke lijnen zonder ingebouwde boordapparatuur voor ATB-NG door de minister met ingang 
van 15 januari 2006 niet langer werd toegestaan.”) – in totaal betreft het een claim van € 437.309,23. 

We kunnen de redenering van appellant juridisch aldus duiden dat de rechtshandeling inhoudende 
wijziging van de machtiging, als rechtsfeit de minister, in het licht van voornoemd algemeen 
rechtsbeginsel, verplicht tot schadevergoeding. De wijziging van de machtiging mag als 
rechtshandeling rechtmatig zijn, dit prejudicieert niet op de schadeplichtigheid uit hoofde van de 
wijziging als rechtsfeit en bijgevolg evenmin op de rechtmatigheid van het besluit(onderdeel) waarin 
de minister aangeeft geen nadeelcompensatie te zullen toekennen. De vaststelling dat de nadelen 
rechtstreeks voortvloeien uit de wijziging van de machtiging is relevant omdat hiermee het rechtsfeit, 
in termen van sine qua non, als schadeoorzaak is aangewezen. De juridische causaliteit in termen van 
de reikwijdte van een eventuele schadeplicht is daarmee natuurlijk nog niet beantwoord – vergelijk 
hierover o.m. ABRvS 26 april 2001, LJN AB1714 (Belastingschade), alsmede ABRvS 19 april 2006, 
«JB» 2006/170 (Afvloeiingsregeling bedrijfssluiting). 

3. Volgens het college is voor een positief oordeel over een aanspraak op nadeelcompensatie nodig 
dat het nadeel uitgaat boven het normaal maatschappelijk of ondernemersrisico én (cumulatief) dat dit 
nadeel een bepaalde groep burgers of ondernemingen onevenredig zwaar treft in vergelijking met 
anderen. Deze benadering sluit (onder meer) aan op het Voorontwerp Wet nadeelcompensatie en 
schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (van 1 mei 2007, vide www.justitie.nl). Ook de daarin 
opgenomen toelichting (op de kernbepaling van art. 4.5.1 lid 1) wijst op deze twee cumulatieve 
voorwaarden voor een schadevergoedingsplicht: “(...) de schade moet boven het normaal 
maatschappelijk risico uitgaan (het vereiste van de abnormale last) en de schade moet een bepaalde 
groep burgers of ondernemingen in vergelijking met anderen onevenredig zwaar treffen (het vereiste 
van de speciale last).” Dit uitgangspunt wordt in de literatuur thans algemeen gedeeld – zie o.m. Van 
Wijk/Konijnenbelt & Van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, 14de druk, Den Haag 2008, p. 794 
en 807-810. 

Krachtens het vereiste van een “abnormale last” mogen burgers niet verwachten dat 
overheidsmaatregelen (ook buiten het geval van beoogde nadelige gevolgen – zoals bij 
belastingheffing) geen enkel nadeel voor hen zullen meebrengen. Het normaal maatschappelijk of 
ondernemingsrisico is inherent aan het deelgenoot zijn aan het samenlevingsverband waarbinnen een 
ieder geraakt kan worden door niet-beoogde herverdelingseffecten van overheidsmaatregelen ter 
behartiging van het algemeen belang, en houdt (dus) in dat deze risico’s voor eigen rekening komen. 
Eerst als effecten een abnormale last meebrengen komt vergoeding in beeld (vergelijk Van 
Wijk/Konijnenbelt & Van Male a.w., p. 809). Voor ondernemers wordt, anders dan voor particulieren, 
aangenomen dat het normaal maatschappelijk risico tevens een normaal ondernemers- of bedrijfsrisico 
inhoudt, dat zij naar de aard van hun economische activiteiten hebben aanvaard en waardoor zij een 
deel van het ondervonden nadeel voor hun rekening behoren te nemen. Vergelijk ABRvS 19 december 
2007, LJN BC0536, BR 2008, 210, m.nt. J.W. van Zundert (HOV Utrecht). 

De onderhavige uitspraak beperkt zich geheel tot de vraag of het nadeel uitgaat boven het normaal 
maatschappelijk of ondernemersrisico. Aan het vereiste dat de last op een beperkte groep burgers of 
instellingen drukt (het vereiste van de “speciale last”) komt het college niet toe. Hier zij er mee 
volstaan te memoreren dat dit aspect erop ziet dat zo sprake is van een abnormale last, dit tevens tot 
gevolg moet hebben dat de gelijkheid tussen burgers onderling wordt verstoord doordat bepaalde resp. 
een kleine groep van burgers naar verhouding veel zwaarder door het besluit wordt resp. worden 
getroffen dan andere burgers in een min of meer gelijke positie (vergelijk ABRvS 9 april 2008, LJN 
BC9040 (Regimevergelijking Schadeschap Schiphol) en het commentaar van B.P.M. van Ravels in 
NTB 2009/1, p. 25-26) – daargelaten besluiten die (als rechtshandeling) een ongelijke lastenverdeling 
tot oogmerk hebben; hier betreft het immers de niet-beoogde effecten, resp. de gevolgen van het besluit 
als rechtsfeit. 

4. Het college benadert de vraag of het nadeel in een bepaald geval uitgaat boven het normaal 
maatschappelijk of ondernemersrisico vanuit de premisse dat bij beantwoording alle van belang zijnde 
omstandigheden van het geval in acht moeten worden genomen (vide r.o. 5.6). Dat is zorgvuldig maar 
de vraag rijst op welke wijze dit het best kan gebeuren. In navolging van ABRvS 15 december 2004, 
AB 2005, 268, m.nt. NV en HR 17 september 2004, AB 2006, 41, m.nt. B.P.M. van Ravels, wordt in 
voornoemd Voorontwerp Wet nadeelcompensatie gesteld dat, “Bij de beoordeling (...) onder andere de 
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aard van de schadeveroorzakende gebeurtenis, het bestaan van gerechtvaardigde verwachtingen, de 
ernst en omvang van de schade, de aard van het getroffen belang, de voorzienbaarheid van de 
handeling en de gevolgen daarvan voor de benadeelde, de eventuele voordelige positie waarin 
betrokkene als gevolg van overheidshandelen of -nalaten verkeerde en de mogelijkheid om het nadeel 
door te berekenen, een rol [kunnen] spelen.” In ABRvS 21 juni 2006, LJN AX9047, BR 2006, p. 847 
(Omrijschade Betuweroute), heet het (in r.o. 2.6.1) dat: “De (...) vraag of in een bepaald geval de 
gevolgen van een overheidshandeling buiten het normale maatschappelijke risico of het normale 
ondernemersrisico vallen, moet worden beantwoord met inachtneming van alle van belang zijnde 
omstandigheden van het geval. Van belang kan hierbij onder meer zijn de aard van de 
overheidshandeling en de aard en de omvang van de toegebrachte schade.” 

In de onderhavige casus (i.h.b. r.o. 5.9) baseert het college zijn antwoord op het al dan niet bestaan van 
een abnormale last op: a) vaststelling van de aard van het schadeveroorzakend besluit; b) vaststelling 
van het gewicht van het belang dat met het besluit is gediend; c) de voorzienbaarheid van het besluit; d) 
de kosten waarvoor appellante compensatie heeft gevraagd; e) eventuele contra-indicaties voor “het 
niet toewijzen van het verzoek (zoals opgewekte verwachtingen)”. 

5. Wat betreft “a) vaststelling van de aard van het schadeveroorzakend besluit”, in casu de beslissing 
(tot wijziging van de machtiging) uit hoofde van art. 36 lid 4 Spoorwegwet, bevat de uitspraak geen 
nadere kwalificatie. Waarschijnlijk omdat wel duidelijk is dat het hier een bevoegdheid betreft die 
behoort tot de kern van het systeem van toestemming tot gebruikmaking van het hoofdspoorweg, 
alsmede dat ingevolge lid 6 van art. 36 Spoorwegwet een dergelijke toestemming (resp. de machtiging) 
onder voorschriften of beperkingen kan worden afgegeven. Dat gegeven is evident een normale 
juridische context voor ondernemers op het spoor. 

Het element “b) vaststelling van het gewicht van het belang dat met het besluit is gediend”, leidt in de 
onderhavige zaak tot het oordeel van het college, dat de verantwoordelijkheid van de overheid voor “de 
veiligheid van de spoorweginfrastructuur en de spoorvoertuigen die daarvan gebruik maken” moet 
worden gezien als een belang van groot gewicht (vide r.o. 5.7). Uit dit laatste (in samenhang met de 
aard van de bevoegdheid) vloeit, bij wijze van tussenconclusie voort, dat appellante, “er in beginsel 
rekening mee moet houden dat door de overheid ter behartiging van dit publieke belang maatregelen op 
grond van de Spoorwegwet worden genomen, die financieel nadelige gevolgen voor de 
spoorwegonderneming kunnen hebben.”, alsmede dat, “Dit betekent dat ten aanzien van een dergelijke 
onderneming niet licht tot het oordeel kan worden gekomen dat (...) nadelige gevolgen voor [appellant 
ten gevolge van de wijziging van de machtiging], dienen te worden gecompenseerd in het kader van 
het algemeen rechtsbeginsel van gelijkheid voor de openbare lasten.” (r.o. 5.7). 

Aard van de bevoegdheid en (met name) gewicht van het publieke belang worden aldus gepresenteerd 
als zwaarwegend vertrekpunt in de zin dat het gewicht ervan “niet licht” tot compensatie aanleiding 
kan geven. Dat geeft te denken. Er zijn immers talloze reguliere bevoegdheden inzake onder 
voorwaarden of beperkingen te verwerven toestemmingen (zoals vergunningen) en niet zelden gaat het 
daarbij om zwaarwegende publieke belangen (zoals bij veel milieubelangen). Voor al die publieke 
belangen geldt bovendien dat het gewicht van betrokken publieke belangen kennelijk zodanig is dat dit 
volgens de wetgever een vrijheidsbeperkende eis van toestemming onder voorwaarden of beperkingen 
billijkt, zodat deze eenzijdig bindend kan worden ingevoerd en in individuele gevallen (door het 
bestuur, ook weer eenzijdig bindend) kan worden geconcretiseerd. Hoezo voegt de zwaarwegendheid 
van het veiligheidsbelang in relatie tot het spoor dan een dimensie toe; een dimensie die wellicht bij 
minder zwaarwegende zaken, zoals bijvoorbeeld terras- of reclamevergunningen, ontbreekt? 
Aannemelijk lijkt dat het college de zwaarwegendheid van het veiligheidsbelang benadrukt om 
duidelijk te maken dat ondernemingen in deze sector toch moeten rekenen met het vaker en in meer 
ingrijpende mate geconfronteerd worden met financieel belastende maatregelen, zodat deze eerder tot 
het normaal maatschappelijk risico zullen worden gerekend. De betrokken ondernemingen doen er dus 
goed aan hun financiële huishouding op dit gegeven aan te passen, indachtig het “ondernemersrisico” 
dat zij aangaan; die specifieke aanduiding wordt overigens slechts door de rechtbank (zie r.o. 3.1) 
expliciet gebezigd. 

6. In het verlengde van de voornoemde twee elementen gaat het college in op “c) de voorzienbaarheid 
van het besluit.” In r.o. 5.8 worden verschillende documenten genoemd die appellanten zich meer ter 
harte hadden moeten nemen, zoals de ATB-beschikking (van 17 december 2003) over de invoering van 
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ATB-NG op de noordelijke lijnen, de 2e Kadernota Railveiligheid (TK 2004-2005, 29 893, nr. 2), 
alsmede een brief van verweerder aan appellante (van 19 april 2005) tot aankondiging van 
noodzakelijke aanpassingen en uitsluiting van een mogelijke ATB-ontheffing. Deze documenten 
brengen het college tot de conclusie dat voor appellante reeds eind 2003 voorzienbaar was dat een 
wijziging van de machtiging op handen was met als “uiterste consequentie” dat de locomotieven 
zouden moeten worden aangepast zo deze op de noordelijke lijnen inzetbaar moesten blijven (r.o. 5.8) 
en dat in casu sprake is van “de omstandigheid dat een dergelijk besluit [tot wijziging van de 
machtiging; MAH] en de gevolgen daarvan [aanpassingskosten; MAH] reeds geruime tijd 
voorzienbaar waren voor appellante.” In feite is hiermee sprake van een vorm van “passieve risico-
aanvaarding”: benadeelde heeft verzuimd passende (aanpassings)maatregelen te nemen toen dat nog 
(zonder verdere schade) kon en hij kon voorzien dat het schadeveroorzakende besluit zou worden 
genomen – vergelijk het genoemde Voorontwerp nadeelcompensatie, art. 4.5.1 lid 2 onder a (i.h.b. de 
MvT) en ABRvS 28 september 2005, «JB» 2005/30. 

7. Wat betreft “d) de kosten waarvoor appellante compensatie heeft gevraagd” bevat de uitspraak 
weinig leerzame aanknopingspunten. Wel overweegt de rechtbank in de context van het “in 
bedrijfsmatige zin rekening (moeten) houden met nieuwe ontwikkelingen op het spoor”, dat de 
locomotieven van appellant kennelijk van behoorlijke leeftijd zijn (r.o. 3.2) en dat appellant ook 
voordelen heeft gehad bij het feit dat de invoering van ATB-NG op de noordelijke lijnen (anders dan 
op andere delen van het spoornet) behoorlijk in de tijd vooruit werd geschoven. Het college volstaat 
met de eerder genoemde vaststelling dat de schade van appellant rechtstreeks voortvloeit uit het 
wijzigingsbesluit. 

Uit voornoemde overwegingen volgt reeds de conclusie dat het college het oordeel van de rechtbank 
onderschrijft dat de kosten waarvoor appellante compensatie van de minister heeft gevraagd, het 
normale ondernemersrisico van appellante niet te boven gaan, zodat de minister terecht heeft 
“geweigerd appellante op grond van het algemeen rechtsbeginsel van gelijkheid voor de openbare 
lasten in aanmerking te brengen voor de gevraagde schadevergoeding”. (r.o. 5.9). Dit oordeel neemt 
niet weg dat het college vervolgens nog toetst op het laatste element: “e) eventuele contra-indicaties 
voor het niet toewijzen van het verzoek (zoals opgewekte verwachtingen).” Daarvan is naar het oordeel 
van het college echter geen sprake nu de minister in verklaringen of uitspraken geen concrete en 
onvoorwaardelijke toezeggingen heeft gedaan dat kosten zullen worden vergoed. 

M.A. Heldeweg 

	  


