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[Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999]
De Wouwse Tol Exploitatie B.V. exploiteert een
wegrestaurant/hotel gelegen langs de A58 nabij
de afslag Wouwse Tol. Door het groot onderhoud
aan nabijgelegen rijkswegen is het hotel/restaurant
De Wouwse Tol geconfronteerd met omzetschade.
Volgens de minister blijft de schade voor eigen risico omdat deze minder bedraagt dan 15% van de
gemiddelde jaaromzet in de drie kalenderjaren
voorafgaand aan de wegwerkzaamheden en dus
binnen het normale ondernemersrisico valt.
De Afdeling heeft in de tussenuitspraak van 5 december 2012, 201112232/1/A2 overwogen dat het
niet redelijk is om zonder nadere motivering een
vaste ondergrens van 15% te hanteren als het gaat
om een weggebonden horecabedrijf. De Afdeling
heeft de minister opdracht gegeven het besluit tot
afwijzing van het verzoek om nadeelcompensatie
nader te motiveren.
De minister heeft naar aanleiding van de tussenuitspraak het afwijzende besluit nader gemotiveerd,
maar de afwijzing van de aanvraag gehandhaafd.
De minister heeft geen juiste uitvoering gegeven
aan de tussenuitspraak door niet aan te geven of
differentiatie binnen verschillende branches gerechtvaardigd is en wat differentiatie betekent voor
de invulling van het normaal ondernemersrisico.
Evenmin heeft de minister de hoogte van de toegepaste drempel gemotiveerd.
De Afdeling voorziet zelf in de zaak en hanteert een
drempel van 10% van de gemiddelde omzet over
de drie voorgaande jaren, ook voor de schade die
is geleden in de periode van volledige onbereikbaarheid.
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De Wouwse Tol Exploitatie B.V.
(hierna: De Wouwse Tol)
tegen
de minister van Infrastructuur en Milieu
(verder: de minister)

De Wouwse Tol exploiteert een wegrestaurant/hotel gelegen langs de A58 nabij de afslag Wouwse
Tol. Door het groot onderhoud aan de rijkswegen
A4, A17 en A58 in de periode maart tot en met
augustus 2006 en door een volledige afsluiting
van de afslag naar De Wouwse Tol in de periode
van 16 juli 2006 tot en met 28 juli 2006 is hotel/restaurant De Wouwse Tol geconfronteerd met omzetschade.
De minister heeft bij besluit van 18 januari 2011
de aanvraag om nadeelcompensatie afgewezen.
Reden voor de afwijzing is dat de wegwerkzaamheden niet tot een omzetdaling van ten minste
15% van de gemiddelde jaaromzet in de drie kalenderjaren voorafgaand aan de wegwerkzaamheden hebben geleid, waardoor de geleden schade
volgens de minister binnen het normale ondernemersrisico valt. Volgens De Wouwse Tol is het
hanteren van een ondergrens van 15% onredelijk
omdat daardoor sprake is van onvoldoende differentiatie binnen verschillende branches.
In de tussenuitspraak van 5 december 2012, nr.
201112232/1/A2, heeft de Afdeling overwogen
dat de vaststelling van de omvang van het normaal
maatschappelijk risico of het normaal ondernemersrisico in de eerste plaats aan het bestuursorgaan is. Het is aanvaardbaar dat het bestuursorgaan een vaste drempel of korting hanteert of een
vaste drempel in combinatie met een korting bovenop het schadebedrag. Naarmate een bestuursorgaan een hoger percentage wegens normaal
ondernemersrisico als drempel hanteert of een
hoger percentage op een tegemoetkoming in
mindering brengt, moeten er zwaardere eisen aan
de motivering worden gesteld (ABRvS 30 mei
2012, nr. 201104496/T1/A2).
De Wouwse Tol heeft gekozen voor een weggebonden onderneming en daarmee voor afhankelijkheid van de toestroom van klanten over de
(rijks)weg. Aan het exploiteren van een wegrestaurant/hotel is volgens de Afdeling inherent dat
soms nadeel wordt ondervonden door de uitvoering van verkeersmaatregelen of wegwerkzaamheden, waardoor een onderneming verminderd of
niet bereikbaar is voor klanten. Dit nadeel behoort
in beginsel tot het eigen ondernemersrisico.
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Schadevergoeding is pas aan de orde als sprake is
van onevenredige, dat wil zeggen buiten het normale ondernemersrisico vallende schade. Het
hanteren van een ondergrens of drempel voor het
beoordelen van de vergoedbaarheid van schade
door verkeersmaatregelen sluit aan bij dit uitgangspunt van ‘eigen ondernemersrisico’. Pas als de
schade boven de drempel uitkomt, is sprake van
onevenredige schade.
De Afdeling heeft in de tussenuitspraak overwogen dat het niet redelijk is om zonder nadere
motivering een vaste ondergrens van 15% te
hanteren als het gaat om een weggebonden horecabedrijf.
De Afdeling heeft de minister opdracht gegeven
in te gaan op het betoog van De Wouwse Tol dat
het hanteren van een ondergrens van 15% van de
omzet op jaarbasis tot onvoldoende differentiatie
tussen verschillende branches leidt. Voorts moest
de minister van de Afdeling nader ingaan op het
betoog van De Wouwse Tol dat het niet redelijk
is om een drempel van 15% toe te passen op
schade als gevolg van de volledige wegafsluiting
in de periode van 16 juli 2006 tot en met 28 juli
2006.
De minister heeft naar aanleiding van de tussenuitspraak het afwijzende besluit nader gemotiveerd, maar de afwijzing van de aanvraag gehandhaafd.
Volgens de minister wordt met de gehanteerde
drempel invulling gegeven aan de gedachte dat
schade als gevolg van infrastructurele maatregelen
in beginsel voor rekening van de benadeelde moet
komen. Een redelijk handelend ondernemer die
in belangrijke mate afhankelijk is van een goed
functionerende infrastructuur voor zijn bedrijfsvoering, moet rekening houden met een tijdelijke
daling van de omzet als gevolg van infrastructurele
maatregelen.
Een differentiatie van de drempel naar de verschillende branches is volgens de minister niet goed
mogelijk. De minister acht differentiatie ook niet
nodig nu de drempel van 15% niet wordt overschreden.
De Wouwse Tol kan zich hierin niet vinden.
De Afdeling overweegt dat de minister ten onrechte niet heeft aangegeven of differentiatie gerechtvaardigd is en wat differentiatie betekent voor de
invulling van het normaal ondernemersrisico. De
minister heeft evenmin de hoogte van de toegepaste drempel gemotiveerd en aldus geen juiste uitvoering gegeven aan de tussenuitspraak.

De minister heeft geen antwoord gegeven op de
vraag of uiteenlopende gevolgen voor verschillende typen ondernemingen ertoe zouden moeten
leiden dat andere ‘omzetdrempels’ worden gehanteerd. Dat de minister dat niet nodig en/of niet
mogelijk acht is geen rechtvaardiging om de opdracht van de Afdeling in de tussenuitspraak te
reduceren tot beantwoording van de vraag of een
onderneming individueel onevenredig hard wordt
getroffen in het geval de drempel van 15% wordt
genaderd.
Bij een aanvraag om nadeelcompensatie van een
onderneming die volledig afhankelijk is van de
bereikbaarheid via de rijksweg zal het in nagenoeg
alle gevallen gaan om wegrestaurants/hotels en/of
tankstations. Deze ondernemingstypen kennen
een verschillende kostenstructuur en een wezenlijk andere verhouding tussen kosten en omzet.
De kostenstructuur binnen de horecabranche
komt wat de bedrijfsvoering binnen de branche
betreft in grote lijnen overeen. Een omzetderving
van 15% bij genoemde ondernemingstypen leidt
tot zeer uiteenlopende schadebedragen. Het ligt
dan ook in de rede dat de minister voor de verschillende typen weggebonden ondernemingen
verschillende omzetdrempels zou hanteren.
De Afdeling voorziet zelf in de zaak en hanteert
daarbij, conform het voorstel van De Wouwse
Tol, een drempel van 10% van de gemiddelde
omzet over de drie voorgaande jaren, ook voor
de schade die is geleden in de periode van volledige onbereikbaarheid.
Van belang is dat zowel de aard als de wijze van
uitvoering van de werkzaamheden niet in de weg
staan aan toepassing van een drempel. Door het
uitvoeren van de werkzaamheden in een aaneengesloten korte periode is de schade beperkter dan
deze zou zijn geweest bij het uitvoeren van de
werkzaamheden over een langere periode waarin
De Wouwse Tol bereikbaar zou zijn gebleven. Dat
De Wouwse Tol door afsluiting van de Rijksweg
in een andere maand de schade had kunnen beperken is geen reden af te zien van toepassing van
de drempel.
Rekening houdend met een omzetstijging zonder
werkzaamheden van 5,95%, een drempel van 10%
en een besparing op directe en indirecte kosten,
bepaalt de Afdeling de nadeelcompensatie op een
bedrag van € 72.843,20, te vermeerderen met de
wettelijke rente vanaf de datum volgend op de
dag waarop de werkzaamheden zijn voltooid tot
aan de dag van algehele voldoening.
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De door De Wouwse Tol opgevoerde kosten van
rechtsbijstand en deskundigenkosten komen niet
voor vergoeding in aanmerking, nu De Wouwse
Tol geen kosten heeft gemaakt voor het inschakelen van een externe rechtsbijstandverlener of
deskundige.
NOOT

Jarenlang was voor de vaststelling van nadeelcompensatie het hanteren van een drempel van
15% van de jaaromzet of van de kosten voor het
bepalen van de schade die tot het normaal ondernemersrisico van een ondernemer behoort
niet ongebruikelijk. In de tussenuitspraak van 5
december 2012 inzake De Wouwse Tol bepaalde
de Afdeling dat het hanteren van een vaste ondergrens van 15% van de omzet voor weggebonden horecabedrijf, nadere motivering behoeft.
De praktijk heeft lang uitgezien naar het vervolg
op de tussenuitspraak van 5 december 2012, in
de verwachting dat de Afdeling in de vervolguitspraak (meer) duidelijkheid zou bieden over de
omvang van drempels voor de verschillende
branches van weggebonden bedrijven.
De vervolguitspraak op de tussenuitspraak van
5 december 2012 geeft duidelijkheid voor De
Wouwse Tol, maar biedt geen houvast over de
hoogte van te hanteren drempels voor de verschillende branches. De Wouwse Tol lijkt het
redelijk te vinden dat 10% van de schade voor
eigen rekening blijft, maar niet duidelijk wordt
waarom De Wouwse Tol dat redelijk vond. Verder wordt uit de uitspraak niet duidelijk of ook
voor andere weggebonden hotels/restaurants
de drempel van 10% de norm zal worden.
In de Staatscourant van 16 juni 2014 (nr. 16584)
heeft de minister een besluit tot wijziging van
de Regeling nadeelcompensatie Verkeer en
Waterstaat 1999 gepubliceerd. Deze wijziging
betreft de nadere invulling van het normaal
maatschappelijk risico en het normaal ondernemersrisico. Volgens de toelichting van de minister gaat het meer specifiek om het nader invullen
van het normaal ondernemersrisico bij (tijdelijke)
schade voor ondernemingen door infrastructurele maatregelen.
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Artikel 3a lid 1 van de regeling bepaalt expliciet
dat schade die niet uitgaat boven 15% van de
normomzet (dat is de omzet die naar redelijke
verwachting gehaald was zonder schadeoorzaak)
tot het normale ondernemersrisico behoort.
In artikel 3a lid 2 heeft de minister de mogelijkheid opgenomen om van het percentage van
15% af te wijken als de infrastructurele maatregel naar aard, duur of voorzienbaarheid bijzonder dan wel uitzonderlijk is.
In de toelichting geeft de minister aan de drempel van 15% als uitgangspunt te hanteren bij
‘reguliere’ infrastructurele maatregelen. Daaronder vallen – aldus de toelichting – onder andere
vooraf aangekondigde en geplande beheer- en
onderhoudswerkzaamheden.
De minister geeft ook drempels en voorbeelden
van maatregelen waarvoor een lager percentage
zou kunnen gelden.
Voor bijzondere maatregelen vermeldt de toelichting dat kan worden gedacht aan een lagere
drempel, bijvoorbeeld 10%. Als voorbeeld van
zo’n bijzondere maatregel vermeldt de toelichting groot onderhoud aan een weg dat aanzienlijk langer duurt dan is gepland.
Als voorbeeld van een uitzonderlijke maatregel
noemt de toelichting de volledige stremming
van een vaarweg. Uit de toelichting blijkt dat
een volledige afsluiting van een vaarweg als
uitzonderlijk kan worden gekwalificeerd, maar
dat geldt niet voor een tijdelijke volledige
stremming van het wegverkeer.
Ingeval van een uitzonderlijke maatregel kan
gedacht worden aan een drempel van 5% of lager.
J.J. Thoonen, T. ten Have
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