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ingeleverde bankafschriften doorgehaald. Dit betreft onder 
meer creditcarduitgaven die werden afgeschreven van zijn 
betaalrekening. Hier heeft het college volgens de Raad wel 
een noodzaak om de uitgaven in te zien, nu sprake kan zijn 
van verzwegen inkomen. Daarnaast kan het college hiermee 
vaststellen of sprake is geweest van verblijf in het buiten-
land, zie ook CRvB 7 januari 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:105.
5. De oplettende lezer vraagt zich wellicht af hoe het 
dan zit met doorgehaalde bijschrijvingen. Het doorhalen 
hiervan is door de Raad in de uitspraak van 18 september 
2018, ECLI:NL:CRVB:2018:3184 afgekeurd. Ook het integraal 
doorhalen van transacties, waardoor niet te zien is of het 
om bij- of afschrijvingen gaat, heeft de Raad in de uitspraak 
van 22 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:246, ontoelaatbaar 
geacht.
6. Dit uitstapje langs de ons bekende jurisprudentie 
over het (gedeeltelijk) onleesbaar maken van bankafschrif-
ten brengt ons terug bij bovenstaande uitspraak. De Raad 
ziet geen aanleiding om mee te gaan met het verzoek van 
het college aan appellant om volledig inzicht te verschaffen 
in zijn uitgavenpatroon. Het vermoeden van fraude is, aldus 
de Raad, op zichzelf zonder nadere onderbouwing geen ge-
gronde reden voor volledige inzage. De Raad overweegt dat 
het college de werkelijke noodzaak voor het inzien van het 
uitgavenpatroon had moeten motiveren en concreet had 
moeten benoemen hoe de onleesbaar gemaakte uitgaven-
posten noodzakelijk waren om vast te stellen of sprake was 
van een andere inkomstenbron, r.o. 4.6.
7. Uit de niet-gepubliceerde uitspraak van de voor-
zieningenrechter (Rb. Amsterdam 12 augustus 2019, 
ECLI:NL:RBAMS:2019:5954) volgt dat het college in het be-
streden besluit en de intrekkingsrapportage het vermoeden 
van fraude baseert op het feit dat de kosten van levenson-
derhoud van appellant steevast lager zijn dan de maande-
lijkse Nibudnorm en dat onduidelijkheid bestaat over zijn 
werkzaamheden als taxichauffeur. Bij de behandeling van 
het hoger beroep heeft de vertegenwoordiger van het col-
lege verklaard dat de uitgaven mogelijk zien op het huren 
van een auto of het verlengen van de taxipas. Deze veron-
derstelling baseert het college op de eigen verklaringen 
van appellant tijdens het heronderzoek. Het college lijkt 
hiermee, in de woorden van Nacinovic in bovengenoemde 
annotatie, concreet te hebben gemaakt wat het nader wil 
onderzoeken. Gezien het feit dat wij deze zelfde punten ook 
terugzien in rechtsoverweging 4.5, nemen wij aan dat dit 
ook tijdens het hoger beroep aan de orde is geweest. Wij 
kunnen daarom niet anders dan concluderen dat de motive-
ringslat toch hoger ligt dan Nacinovic in zijn annotatie ver-
onderstelde. Hoe had het college zijn verzoek dan nog nader 
moeten motiveren?
8. Voor de Raad weegt kennelijk zwaar dat de on-
leesbaar gemaakte posten relatief lage bedragen betreffen, 
waarbij wij echter wel opmerken dat het om 25 afschrij-
vingen gaat; dit zijn er toch meer dan slechts enkele. Ver-
der overweegt de Raad dat er geen concrete aanwijzingen 
zijn dat de afschrijvingen in verband kunnen worden ge-
bracht met autohuur of taxiactiviteiten. Dit laatste vinden 
wij niet heel wonderlijk, gezien het feit dat de eventuele 

aanwijzingen in die richting op de bankafschriften onlees-
baar zijn gemaakt. Al met al kunnen wij ons niet onttrekken 
aan de indruk dat de Raad hier een doelredenering gebruikt 
en mede daarom het college voor een erg lastige, zo niet on-
mogelijke opgave stelt. Wij vragen ons af of dit de conclusie 
rechtvaardigt dat de Raad nog weer een nadere nuance aan-
brengt op zijn uitspraak uit 2015 ten aanzien van een wens 
van het college om volledig inzicht te krijgen in het uitga-
venpatroon van een bijstandsgerechtigde, zie hierboven 
onder punt 3. Of dit werkelijk het geval is of dat het slechts 
een eenmalig uitstapje van de Raad betreft, zullen nieuwe 
uitspraken over dit onderwerp moeten uitwijzen.

M.I.T. Albers & J.C. de Wit
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(Art. 2, 4, 10 Dienstenrichtlijn)

O&A 2021/42
ECLI:NL:RBDHA:2021:3894

Het beleid voor het verlenen van privaatrechtelijke toe-
stemming voor het exploiteren van winkels op verzor-
gingsplaatsen is een vergunningstelsel in de zin van de 
Dienstenrichtlijn. Geen dwingende redenen van algemeen 
belang. 

De eerste vraag die de rechtbank moet beantwoorden, is of het 
in de Kennisgeving 2013 neergelegde beleid voor het verlenen 
van privaatrechtelijke toestemming voor het exploiteren van 
een winkel op een verzorgingsplaats een vergunningsstelsel in 
zin van Dienstenrichtlijn betreft. Deze vraag beantwoordt de 
rechtbank bevestigend. De Dienstenrichtlijn is op 28 december 
2006 in werking getreden. De richtlijn was dus van kracht op 
het moment dat de Kennisgevingen 2011 en 2013 door de Staat 
werden opgesteld, toegepast en gehandhaafd. Daarbij geldt de 
Dienstenrichtlijn ook in een situatie waarvan alle relevante as-
pecten zich binnen één lidstaat afspelen, zoals in deze zaak het 
geval is. De activiteit bestaande uit detailhandel in goederen, 
vormt voor de toepassing van die richtlijn een ‘dienst’ in de zin 
van art. 4 lid 1 Dienstenrichtlijn. Verder ziet de term ‘vergun-
ningstelsel’ van art. 4 lid 6 Dienstenrichtlijn op elke procedure 
die voor een dienstverrichter of afnemer de verplichting inhoudt 
bij een bevoegde instantie stappen te ondernemen ter verkrij-
ging van een formele of stilzwijgende beslissing over de toe-
gang tot of de uitoefening van een dienstenactiviteit. Hiervan is 

1 Willemijn Lever MRICS is advocaat huur- en vastgoedrecht bij Legaltree. 
Zij is gespecialiseerd in zaken op het snijvlak van het publiek- en privaat-
recht.
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sprake in het in de Kennisgevingen 2011 en 2013 neergelegde 
systeem, waarin exploitanten de Staat om (privaatrechtelijke) 
toestemming moeten vragen om goederen te mogen verkopen 
op verzorgingsplaatsen.
De tweede vraag die de rechtbank moet beantwoorden, is of het 
in de Kennisgevingen neergelegde beleid voldoet aan de eisen 
die de Dienstenrichtlijn daaraan stelt. Deze vraag beantwoordt 
de rechtbank ontkennend. Artikel 10 lid 2 Dienstenrichtlijn be-
paalt onder meer dat vergunningstelsels gebaseerd moeten zijn 
op criteria die gerechtvaardigd zijn om een dwingende reden 
van algemeen belang (sub b) die bovendien evenredig zijn met 
die reden van algemeen belang (sub c). ‘Dwingende redenen 
van algemeen belang’ zijn volgens artikel 2 lid 8 Dienstenricht-
lijn: redenen die als zodanig zijn erkend in de rechtspraak van 
het Hof van Justitie, waaronder de openbare orde, openbare vei-
ligheid, staatsveiligheid, volksgezondheid, handhaving van het 
financiële evenwicht van het socialezekerheidsstelsel, bescher-
ming van consumenten, afnemers van diensten en werknemers, 
eerlijkheid van handelstransacties, fraudebestrijding, bescher-
ming van het milieu en het stedelijk milieu, diergezondheid, 
intellectuele eigendom, behoud van het nationaal historisch 
en artistiek erfgoed en doelstellingen van het sociaal beleid en 
het cultuurbeleid. Zuiver economische doelstellingen (van een 
lidstaat) kunnen geen dwingende reden van algemeen belang 
vormen.
De Staat heeft toegelicht dat de grond voor zijn categorische 
weigering van de privaatrechtelijke toestemming gelegen is in 
het beschermen van de veilingopbrengst. De Staat heeft er be-
lang bij dat de met VPR c.s. gemaakte afspraken worden nage-
komen, omdat de Staat algemene middelen moet aanwenden 
ter compensatie van VPR c.s. als hij die afspraken niet nakomt. 
Het eigen financiële belang van de Staat om geen schadevergoe-
ding wegens wanprestatie te hoeven betalen kwalificeert, onder 
verwijzing naar rechtsoverweging 4.11 van dit vonnis, echter 
niet als een dwingende reden van algemeen belang in de zin van 
de artikel 2 en 10 Dienstenrichtlijn.

1. FASTNED B.V. te Amsterdam,
2. MISTERGREEN FAST CHARGING NETWORK B.V. te Am-
sterdam,
eiseressen,
advocaat mr. L.P.W. Mensink te Amsterdam,
tegen
DE STAAT DER NEDERLANDEN te Den Haag,
gedaagde,
advocaat mr. T.W. Franssen te Den Haag,
waarin zich heeft gevoegd aan de zijde van de Staat:
1. VERENIGING PARTICULIERE RIJKSWEGVERGUNNIN-

GEN VAN TANKSTATIONS te Rijswijk,
2. VERENIGING NEDERLANDSE PETROLEUMINDUSTRIE 

te Den Haag,
3. FEDERATIE WEGVERZORGENDE HORECABEDRIJVEN 

te Zaltbommel.
4. ENVIEM RETAIL NEDERLAND B.V. te Harderwijk,
advocaat: mr. J. Ph. Van Lochem.
Eiseressen worden afzonderlijk ‘Fastned’ en ‘MisterGreen’ 
en gezamenlijk: Fastned c.s. genoemd. Gedaagde wordt 
‘de Staat’ genoemd. Gevoegde partijen sub 1-4 worden 

afzonderlijk ‘VPR’, ‘VNP’, ‘FWH’ en ‘Enviem’, en gezamenlijk 
‘VPR c.s.’ genoemd. Gedaagde en gevoegde partijen geza-
menlijk worden aangeduid als ‘de Staat c.s.’.

1 De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het vonnis in het voegingsincident van 19 december 

2018,
- het proces-verbaal van de op 13 februari 2020 ge-

houden comparitie.
1.2. Het proces-verbaal van de comparitie is buiten 
aanwezigheid van partijen opgemaakt. Zij zijn in de gele-
genheid gesteld opmerkingen van feitelijke aard op de ver-
slaglegging kenbaar te maken, maar hebben hiervan geen 
gebruik gemaakt.
1.3. Na de comparitie is de procedure op verzoek van 
partijen aangehouden in verband met een mediationtraject. 
Dit traject heeft niet tot een minnelijke regeling geleid. Par-
tijen hebben vervolgens vonnis gevraagd, waarna vonnis is 
bepaald op heden.

2 De feiten

2.1. Fastned c.s. exploiteert energielaadpalen op ver-
zorgingsplaatsen langs Nederlandse snelwegen. De Staat 
is eigenaar van vrijwel alle gronden langs de Nederlandse 
snelwegen waarop verzorgingsplaatsen zijn gevestigd.

 MDW-traject, Convenant en functiescheiding
2.2. Op verzorgingsplaatsen waren in de jaren ’90 van 
de vorige eeuw alleen tankstations en wegrestaurants ge-
vestigd. De rechten van de tankstationhouders waren gere-
geld in vergunningen en huurrechten met onbepaalde loop-
tijd; de rechten van de wegrestaurants waren geregeld in 
langdurige vergunningen en erfpachtovereenkomsten met 
een looptijd van 99 jaar.
2.3. In 1994 heeft de Staat een plan ontwikkeld voor 
Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit. In het 
kader van deze ‘MDW-operatie’ is in 1997 het ‘MDW-traject 
Benzine’ gestart.
2.4. Binnen het MDW-traject Benzine is de Staat in on-
derhandeling getreden met VPR c.s. over een nieuwe uitgif-
tesystematiek voor de verkooppunten van motorbrandstof 
langs het rijkswegennet. Uiteindelijk is gekozen voor een 
veilingsysteem. Om dit nieuwe systeem te kunnen ontwik-
kelen, moesten (leden van) VPR c.s. hun langdurige rechten 
opgeven. De onderhandelingen tussen de Staat en VPR c.s. 
hebben geleid tot het “Convenant alternatief traject ‘MDW 
benzine hoofdwegennet’” van 13 april 2000 (hierna: het 
Convenant).
2.5. In het kader van de MDW-operatie is de Staat vanaf 
1998 ook met VPR c.s. in overleg getreden over de toen nog 
bestaande beleidsmatige functiescheiding tussen benzi-
nestations en wegrestaurants. De Staat wilde deze func-
tiescheiding opheffen; hierover is in 2000 echter nog geen 
overeenstemming bereikt. Na het sluiten van het Convenant 
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zijn de besprekingen rond het opheffen van de functieschei-
ding weer hervat.

 Kennisgeving 2004, basisvoorzieningen en 
aanvullende voorzieningen

2.6. De Staat heeft het nieuwe beleid voor het verlenen 
van toestemming voor het exploiteren van voorzieningen 
op verzorgingsplaatsen op 22 maart 2004 neergelegd in de 
Kennisgeving ‘Voorzieningen op verzorgingsplaatsen langs 
rijkswegen (Stct. 2004/56, p. 19; hierna: Kennisgeving 2004). 
De Kennisgeving was gebaseerd op zowel de afspraken uit 
het Convenant als de inmiddels met VPR c.s. gemaakte af-
spraken over de functiescheiding en bevatte onder meer de 
volgende passages:

“ 2.  Aanleiding tot herziening
Tot 1 januari 2004 kenden we op verzorgingsplaatsen 
langs rijkswegen uitsluitend benzinestations en wegres-
taurants. Deze waren van elkaar gescheiden in die zin dat 
er of een vergunning werd verleend voor een benzinesta-
tion of voor een wegrestaurant. Deze functiescheiding is 
per 1 januari 2004 opgeheven. Door de opheffing van de 
functiescheiding is een nieuw type bedrijf geïntrodu-
ceerd: het servicestation. (…)
(…)
Daarnaast blijkt er vanuit de vergunninghouders vraag 
naar aanvullende voorzieningen te zijn waarvan het aan-
bieden onder het vorige beleid niet was toegestaan. (…)

3. Verzorgingsplaatsen langs rijkswegen
(…)
Een benzinestation heeft als hoofdactiviteit de verkoop 
van motorbrandstoffen.
In de gemakswinkel van een benzinestation kan sprake 
zijn van beperkte restauratieve diensten. 
Een wegrestaurant heeft als hoofdactiviteit het verlenen 
van uitgebreide restauratieve diensten.
Een servicestation heeft als hoofdactiviteit de verkoop 
van motorbrandstoffen en het verlenen van uitgebreide 
restauratieve diensten.
Bij de basisvoorzieningen dient voldoende parkeer-
ruimte aanwezig te zijn.
De vergunninghouder van een basisvoorziening mag 
aanvullende voorzieningen aanbieden. Aanvullende 
voorzieningen zijn toegestaan voor zover daarvoor op de 
verzorgingsplaats voldoende ruimte beschikbaar is en de 
aanvullende voorzieningen een functionele relatie met 
het weggebruik hebben. Daarnaast mogen aanvullende 
voorzieningen geen afbreuk doen aan de verkeersveilig-
heid en de sociale veiligheid en geen verkeersaantrek-
kende werking hebben. Gedacht kan worden aan een au-
towasplaats, aan een faciliteit voor kleine reparaties, aan 
een afstelplaats voor dode hoekspiegels, aan gemaks-
winkels en aan communicatie faciliteiten. (…)
(…)

5. Vergunning en voorschriften

Voor het vestigen van een basisvoorziening, het wijzigen 
van een basisvoorziening, het aanbieden van aanvullende 
voorzieningen, het plaatsen van reclame en informatie-
borden is een vergunning op basis van de Wet beheer 
Rijkswaterstaatswerken van Rijkswaterstaat vereist.
Aanvragen zullen door de betrokken dienst van Rijks-
waterstaat worden getoetst op o.a. de gevolgen voor de 
verkeersveiligheid, de beschikbare ruimte op de ver-
zorgingsplaats, de doelmatige inrichting van de verzor-
gingsplaats, het functionele belang voor de weggebrui-
ker en de gevolgen voor de sociale veiligheid.
Bovendien zijn vergunninghouders gehouden aan andere 
relevante wet- en regelgeving zoals de Winkeltijdenwet, 
de Drank- en Horecawet, de Arbowet, het bestemmings-
plan, het Bouwbesluit, de milieuwetgeving, Provinciale 
Landschapsverordeningen en plaatselijke regels en ver-
ordeningen.”

 Benzinewet
2.7. Op 31 juli 2005 is de Wet tot veiling van bepaalde 
verkooppunten van motorbrandstoffen (hierna: de Benzi-
newet) in werking getreden. De memorie van toelichting 
op het wetsvoorstel (Kamerstukken II 2004–2005, 29 951, 
nr. 3) vermeldt dat het doel van deze wet is het vergroten 
van de prijsconcurrentie op en het verruimen van de toe-
tredingsmogelijkheden tot de markt van de verkoop van 
motorbrandstoffen langs wegen in beheer bij het Rijk. De 
Benzinewet bevat (in artikel 17) een tot 2024 geldende be-
perking van de mogelijkheid om verzorgingsplaatsen – met 
voorzieningen ten behoeve van de weggebruikers – uit te 
breiden. In de memorie van toelichting is toegelicht dat de 
ratio van deze regeling is gelegen in de bescherming van de 
veilingopbrengst van de eerste veilingronde. Aangezien de 
veilingopbrengst van de eerste veilingronde ten goede komt 
aan de zittende onderneming op elke locatie en aangezien 
de veilingopbrengst per locatie mede wordt bepaald door 
het totale aantal benzinestations, is het in het belang van 
de wederpartijen van de Staat bij het Convenant dat de op-
brengsten van de eerste veilingronde niet worden onder-
graven door een onbeperkte vestiging van nieuwe locaties, 
aldus de memorie van toelichting, die afsluit met de opmer-
king dat op termijn deze beperkingen echter volledig ver-
vallen.

 Kennisgeving 2011, energielaadpunt als nieuwe 
basisvoorziening

2.8. In de jaren na het totstandkomen van het Conve-
nant en de Benzinewet heeft het elektrisch rijden een vlucht 
genomen. De overheid wilde deze ontwikkeling stimuleren 
en heeft bij de zittende benzinestation-exploitanten gepolst 
of zij interesse hadden om energielaadpunten te realiseren. 
Zij hadden daarin geen interesse, waarna de Staat over de 
realisatie van energielaadpunten in onderhandeling is ge-
treden met onder meer een rechtsvoorganger van Fastned, 
Breesaap.
2.9. De onderhandelingen met Breesaap vormden de 
basis voor de Kennisgeving Wijziging Voorzieningen op ver-
zorgingsplaatsen langs rijkswegen van 20 december 2011 
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(Stct. 2011/23149, hierna: Kennisgeving 2011), die voor zover 
hier relevant bepaalde dat vanaf 10 januari 2012 op een ver-
zorgingsplaats langs rijkswegen ook als basisvoorziening 
een energielaadpunt kan worden toegestaan, waarbij is 
bepaald dat een energielaadpunt als hoofdactiviteit de ver-
koop van motorenergie heeft.
2.10. Gegadigden voor een concessie voor het plaatsen 
en exploiteren van een energielaadpunt op een verzor-
gingsplaats konden zich vóór 16 januari 2012 aanmelden bij 
Rijkswaterstaat. Fastned en MisterGreen waren twee van 
de zes gegadigden die zich voor de deadline hebben aange-
meld.
2.11. Concessies waarvoor zich meerdere gegadigden 
hadden gemeld, zijn vergeven via een op 2 mei 2012 ge-
houden loting. Fastned verkreeg rechten op de exploitatie 
van laadstations op in totaal 201 van de 245 beschikbare 
verzorgingsplaatsen.

 Aanvullende voorzieningen bij 
energielaadpunten?

2.12. Op donderdag 19 april 2012 heeft de program-
mamanager elektrisch rijden van Rijkswaterstaat (hierna: 
RWS), [programmamanager], een e-mail aan Fastned ge-
stuurd met als onderwerp “Invulling Wbr-vergunning”. In 
het bericht, dat hij in Cc aan enkele collega’s binnen RWS 
stuurde, schreef hij onder meer het volgende:

“Van meerdere kanten ontvang ik signalen dat Breesaap/
Fastned met RWS districten in gesprek is over de invul-
ling van de Wbr vergunning. Fijn dat dit zo voorspoe-
dig verloopt. De beelden welke door Breesaap/Fastned 
worden geschetst zijn ruimer dan RWS op dit moment 
wil faciliteren. Dit zorgt voor heel veel ruis binnen onze 
organisatie, wat onze werkprocessen en verwerkingstijd 
niet ten goede komt!
Maandag is door RWS duidelijk kenbaar gemaakt dat zij 
in dit stadium uitgaat van maximaal 2 oplaadpalen met 
in totaal 4 opstelplaatsen. (…) Een dakje om droog te 
staan, kan m.i. wel vergund worden, alleen als er ruimte 
is op de vzpl. Beoordeling is aan de RWS districten. Voor 
een dakconstructie zal waarschijnlijk ook een Wabo-ver-
gunning van de gemeente benodigd zijn.
(…) Ik doe een dringend beroep op u om de hierboven ge-
schetste richtlijn aan te houden. RWS wil e-rijden stimu-
leren, maar heeft op dit moment nog geen verder beleid 
ontwikkeld. Fastned trekt de vergelijking met een benzi-
nestation, RWS nog niet! Dit houdt niet in dat wij nega-
tief tegenover uw plannen staan, maar deze conform de 
bestaande regelgeving niet tot uitvoer kunnen brengen.”

2.13. Mede in vervolg op de e-mail van 19 april 2012 van 
RWS hebben gesprekken plaatsgevonden tussen Fastned, 
het Ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat. 
Tijdens die gesprekken heeft Fastned enkele vragen gefor-
muleerd, waarop Rijkswaterstaat ([programmamanager]) 
per e-mail van 8 april 2013 onder meer het volgende heeft 
geantwoord:

“De aangehaalde Kennisgeving (Voorzieningen op ver-
zorgingsplaatsen langs rijkswegen, Stct. 2004, nr. 56) 
is daarover helder. Een aanvullende voorziening kan 
worden aangeboden door een vergunninghouder, indien 
aan een aantal randvoorwaarden is voldaan. In dit ver-
band kunnen worden genoemd de eisen dat er geen ver-
keersaantrekkende werking is, dat er voldoende ruimte 
op de verzorgingsplaats aanwezig is (vgl. hoofdstuk 2, 3 
en 5) en dat de doelmatige inrichting van de verzorgings-
plaats verzekerd is (hoofdstuk 5). Van belang is dat bij 
de benzinestations een gemakswinkel aanwezig is (en op 
een enkele locatie ook bij een wegrestaurant). Door een 
dergelijke faciliteit wordt al voorzien in het winkelaan-
bod ten behoeve van de weggebruiker, zoals aangegeven 
in de Kennisgeving. Met een doelmatige inrichting van 
de veelal beperkte ruimte op een verzorgingsplaats, ver-
draagt zich veelal niet dat een aanvullende voorziening 
op dezelfde verzorgingsplaats op meer dan één plaats 
aanwezig is. Dat hierop een uitzondering moet worden 
gemaakt voor een door Fastned te exploiteren winkel is 
niet gebleken op één van de verzorgingsplaatsen waar 
Fastned een energielaadpunt wenst te realiseren. Dat de 
Kennisgeving zou aangeven dat elke basisvoorziening 
een aanvullende voorziening zou mogen exploiteren, 
is een misvatting gelet op de door de Kennisgeving ge-
stelde randvoorwaarden. Voor zover de beoogde winkel 
een horeca-functie zou hebben, stuit dat (eveneens) af 
op het verbod van de Benzinewet (Wet tot veiling van 
bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen) dat tot 
1-1-2024 geen nieuw servicestation mag worden opge-
richt.”

2.14. Per 21 november 2013 is de Kennisgeving wijziging 
Voorzieningen op verzorgingsplaatsen onder meer aldus ge-
wijzigd (Stct. 20 november 2013 2013/32624, hierna: Ken-
nisgeving 2013):

“Aanvullende voorzieningen
Het is vergunninghouders van energielaadpunten als 
basisvoorziening niet toegestaan aanvullende voorzie-
ningen (zoals een gemakswinkel, autowasstraat, snoep-
automaat, etc.) aan te bieden.”

De toelichting op deze wijziging luidde:

“Aanvullende voorzieningen 
In hoofdstuk 3 van de Kennisgeving is aangegeven, dat 
een vergunninghouder van een basisvoorziening aan-
vullende voorzieningen mag aanbieden. De doelma-
tige inrichting van een verzorgingsplaats met inacht-
neming van een zo (verkeers)veilig mogelijke indeling 
zijn gediend met zo min mogelijk versnippering van 
aanvullende voorzieningen. Daartoe worden bij ener-
gielaadpunten als basisvoorziening geen aanvullende 
voorzieningen (bijvoorbeeld een gemakswinkel, auto-
wasstraat, snoepautomaat, etc.) toegestaan.”
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2.15. Op 24 april 2015 heeft Fastned een Wbr-vergun-
ning aangevraagd voor het plaatsen van aanvullende voor-
zieningen op de verzorgingsplaats Velder.
De minister van infrastructuur en milieu (hierna: de mi-
nister) heeft deze vergunning bij besluit van 28 juli 2015 ge-
weigerd en heeft het bezwaar van Fastned tegen deze wei-
gering op 5 april 2016 ongegrond verklaard.
2.16. Op 16 februari 2016 heeft Fastned een Wbr-ver-
gunning aangevraagd voor het plaatsen van aanvullende 
voorzieningen op de verzorgingsplaats De Horn.
De minister heeft deze vergunning bij besluit van 12 april 
2016 geweigerd en heeft het bezwaar van Fastned tegen 
deze weigering op 29 augustus 2016 ongegrond verklaard.
2.17. Op 4 juli 2017 heeft de Rechtbank Amsterdam het 
beroep tegen de onder 2.15 en 2.16 bedoelde beslissingen op 
bezwaar van Fastned gegrond verklaard, met vernietiging 
van de primaire besluiten. De rechtbank heeft de minister 
opgedragen binnen zes weken opnieuw te beslissen.
2.18. Bij besluit van 22 augustus 2017 heeft de minister 
de Wbr-vergunning voor aanvullende voorzieningen op De 
Horn alsnog verleend.
2.19. Bij besluit van 29 augustus 2017 heeft de minister 
het bezwaar tegen de weigering van de Wbr-vergunning 
voor aanvullende voorzieningen op Velder gedeeltelijk ge-
grond verklaard, met instandhouding van de weigering van 
de vergunning.
2.20. In zijn uitspraak van 23 januari 2019 heeft de Af-
deling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: 
RvS) de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 4 juli 
2017 bevestigd.

3 Het geschil

3.1. Fastned c.s. vordert – samengevat – om voor zover 
mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
A. voor recht te verklaren dat de Benzinewet noch het 

daaraan ten grondslag liggende Convenant een belem-
mering vormt voor de komst van aanvullende voorzie-
ningen bij snellaadstations van Fastned c.s. op verzor-
gingsplaatsen langs de snelweg (I), althans niet op die 
verzorgingsplaatsen waar het huurrecht voor het op 
dezelfde verzorgingsplaats aanwezige motorbrandstof-
verkooppunt al voor de eerste keer is geveild (II);

B. de Staat te gebieden om binnen dertig (30) dagen 
na dit vonnis aan Fastned het privaatrechtelijke ge-
bruiksrecht te verlenen van de in zijn eigendom zijnde 
gronden – naar de rechtbank begrijpt: bij verzorgings-
plaats De Horn – voor het realiseren van de aanvullende 
voorzieningen waarvoor Fastned een Wbr-vergunning 
heeft verkregen (III), op straffe van een dwangsom van 
€ 10.000 per dag of dagdeel dat de Staat daaraan niet 
voldoet, met een maximum van € 1.000.000 (IV);

C. de Staat te gebieden om binnen dertig (30) dagen 
na dit vonnis aan Fastned het privaatrechtelijke ge-
bruiksrecht te verlenen van de in zijn eigendom zijnde 
gronden – naar de rechtbank begrijpt: bij verzorgings-
plaats Velder – voor het realiseren van de aanvullende 
voorzieningen waarvoor Fastned een Wbr-vergunning 

heeft verkregen (V), op straffe van een dwangsom van 
€ 10.000 per dag of dagdeel dat de Staat daaraan niet 
voldoet, met een maximum van € 1.000.000 (VI);

D. de Staat te gebieden om binnen dertig (30) dagen na dit 
vonnis aan – naar de rechtbank begrijpt – MisterGreen 
het privaatrechtelijke gebruiksrecht te verlenen van de 
in zijn eigendom zijnde gronden – naar de rechtbank 
begrijpt: bij verzorgingsplaats Hellevliet – voor het re-
aliseren van de aanvullende voorzieningen waarvoor 
MisterGreen een Wbr-vergunning heeft verkregen 
(VII), op straffe van een dwangsom van € 10.000 per dag 
of dagdeel dat de Staat daaraan niet voldoet, met een 
maximum van € 1.000.000 (VIII);

E. de Staat te veroordelen tot vergoeding van de schade 
die Fastned c.s. lijdt als gevolg van de onrechtmatige al-
gemene weigering door de Staat om aanvullende voor-
zieningen toe te staan bij snellaadstations op verzor-
gingsplaatsen langs de snelweg, op te maken bij staat 
en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veer-
tien dagen na dit vonnis (IX);

F. de Staat te veroordelen in de kosten van de procedure 
(X).

3.2. De Staat c.s. voert verweer.
3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor 
zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1. Voor de door haar gewenste aanvullende voor-
zieningen bij haar snellaadstations langs de snelweg, heeft 
Fastned c.s. een vergunning nodig én privaatrechtelijke 
toestemming van de Staat, als eigenaar van de grond. Deze 
zaak draait om de vraag of de Staat zijn privaatrechtelijke 
toestemming tot het exploiteren van aanvullende voorzie-
ningen bij energielaadstations kan weigeren op de grond 
dat het toestaan van die exploitatie de waarde van de in 
het Convenant met VPR c.s. overeengekomen compensatie 
zal doen verminderen. De weigeringen vergunningen te 
verlenen zijn aan de orde geweest in de onder de feiten ge-
noemde bestuursrechtelijke procedures daarover.
4.2. Fastned c.s. stelt dat de algemene weigering van 
de Staat om aanvullende voorzieningen toe te staan bij haar 
snellaadstations langs de snelweg onrechtmatig is, alsmede 
dat de concrete weigeringen ten aanzien van de verzor-
gingsplaatsen De Horn, Velder en Hellevliet onrechtmatig 
zijn. Fastned c.s. stelt dat zij als gevolg van dit onrechtmatig 
handelen schade lijdt.
4.3. Het verweer van de Staat dat het op grond van de 
dagvaarding niet mogelijk is te bepalen welk doen of nala-
ten van de Staat Fastned c.s. verstaat onder de “algemene 
weigering”, gaat niet op. Uit de dagvaarding en de toelich-
ting ter zitting volgt voldoende duidelijk dat het Fastned 
c.s. te doen is om het beleid om categorisch toestemming te 
weigeren en de daadwerkelijk geweigerde toestemmingen. 
Gelet op het nauwgezette verweer dat de Staat in hoofdstuk 
8 van zijn conclusie van antwoord heeft gevoerd, heeft de 
Staat de dagvaarding voldoende begrepen om inhoudelijk 
verweer te voeren.
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 Kennisgeving 2013 is in strijd met Unierecht
4.4. Fastned c.s. stelt dat de voor het exploiteren van 
aanvullende voorzieningen nodige overheidstoestemming 
op grond van het mededingingsrecht en de Dienstenricht-
lijn (2006/123/EG) niet geweigerd mag worden ter bescher-
ming van de economische belangen van zittende partijen, 
maar alleen ter bescherming van dwingende redenen van 
algemeen belang. Ook als de Staat benzinestations moet 
compenseren, mag dat volgens haar niet met een algemeen 
verbod of het inperken van de rechten van andere markt-
partijen. Het beschermen van de veilingopbrengst is vol-
gens Fastned c.s. geen dwingende reden van algemeen be-
lang.
4.5. De Staat meent dat het verlenen van privaatrech-
telijke toestemming niet onder de Dienstenrichtlijn valt. 
De richtlijn ziet volgens de Staat alleen op de toepassing 
van overheidsgezag, niet op de uitoefening van het eigen-
domsrecht. De privaatrechtelijke toestemming die Fastned 
c.s. verlangt, betreft volgens de Staat geen schaars publiek 
goed.
4.6. De rechtbank is van oordeel dat de Dienstenricht-
lijn wel van toepassing is op de Kennisgeving 2013, op grond 
waarvan de Staat categorisch privaatrechtelijke toestem-
ming weigert voor de door Fastned c.s. gewenste aanvul-
lende voorzieningen. Zij overweegt daartoe het volgende.
4.7. Voorop staat dat sommige begrippen in de Dien-
stenrichtlijn verdragsautonoom moeten worden uitgelegd. 
Deze begrippen hebben daardoor niet noodzakelijk de-
zelfde betekenis als in het nationale recht. Dit geldt onder 
meer voor de in deze zaak relevante begrippen ‘vergunning-
stelsel’, ‘dienst’ en ‘dwingende reden van algemeen belang’.
4.8. De eerste vraag die de rechtbank moet beant-
woorden, is of het in de Kennisgeving 2013 neergelegde be-
leid voor het verlenen van privaatrechtelijke toestemming 
voor het exploiteren van een winkel op een verzorgings-
plaats een vergunningsstelsel in zin van Dienstenrichtlijn 
betreft. Deze vraag beantwoordt de rechtbank bevesti-
gend.
4.9. De Dienstenrichtlijn is op 28 december 2006 in 
werking getreden. De richtlijn was dus van kracht op het 
moment dat de Kennisgevingen 2011 en 2013 door de Staat 
werden opgesteld, toegepast en gehandhaafd. Daarbij geldt 
de Dienstenrichtlijn ook in een situatie waarvan alle rele-
vante aspecten zich binnen één lidstaat afspelen2, zoals in 
deze zaak het geval is. De activiteit bestaande uit detailhan-
del in goederen, vormt voor de toepassing van die richtlijn
een ‘dienst’ in de zin van art. 4 lid 1 Dienstenrichtlijn3 (Over-
weging 34 considerans Dienstenrichtlijn). Verder ziet de 
term ‘vergunningstelsel’ van art. 4 lid 6 Dienstenrichtlijn 
op elke procedure die voor een dienstverrichter of afnemer 
de verplichting inhoudt bij een bevoegde instantie stappen 
te ondernemen ter verkrijging van een formele of stilzwij-
gende beslissing over de toegang tot of de uitoefening van 

2 Verg. HvJ EU 30-01-2018, ECLI:EU:C:2018:44 (Visser Vastgoed Beleggingen).
3 Verg. HvJ EU 30-01-2018, ECLI:EU:C:2018:44 (Visser Vastgoed Beleggingen).

een dienstenactiviteit.4 Hiervan is sprake in het in de Ken-
nisgevingen 2011 en 2013 neergelegde systeem, waarin 
exploitanten de Staat om (privaatrechtelijke) toestemming 
moeten vragen om goederen te mogen verkopen op verzor-
gingsplaatsen.
4.10. De tweede vraag die de rechtbank moet beant-
woorden, is of het in de Kennisgevingen neergelegde be-
leid voldoet aan de eisen die de Dienstenrichtlijn daaraan 
stelt. Deze vraag beantwoordt de rechtbank ontkennend. Zij 
overweegt daartoe als volgt.
4.11. Artikel 10 lid 2 Dienstenrichtlijn bepaalt onder 
meer dat vergunningstelsels gebaseerd moeten zijn op cri-
teria die gerechtvaardigd zijn om een dwingende reden van 
algemeen belang (sub b) die bovendien evenredig zijn met 
die reden van algemeen belang (sub c). ‘Dwingende redenen 
van algemeen belang’ zijn volgens artikel 2 lid 8 Diensten-
richtlijn: redenen die als zodanig zijn erkend in de recht-
spraak van het Hof van Justitie, waaronder de openbare 
orde, openbare veiligheid, staatsveiligheid, volksgezond-
heid, handhaving van het financiële evenwicht van het 
socialezekerheidsstelsel, bescherming van consumenten, 
afnemers van diensten en werknemers, eerlijkheid van han-
delstransacties, fraudebestrijding, bescherming van het 
milieu en het stedelijk milieu, diergezondheid, intellectuele 
eigendom, behoud van het nationaal historisch en artistiek 
erfgoed en doelstellingen van het sociaal beleid en het cul-
tuurbeleid. Zuiver economische doelstellingen (van een lid-
staat) kunnen geen dwingende reden van algemeen belang 
vormen.5

4.12. Art. 14 aanhef en onder 5 Richtlijn 2006/123, met 
het opschrift ‘Verboden eisen’, bepaalt dat lidstaten de toe-
gang tot of de uitoefening van een dienstenactiviteit op hun 
grondgebied niet afhankelijk mogen stellen van economi-
sche criteria, waarbij de verlening van de vergunning af-
hankelijk wordt gesteld van het bewijs dat er een economi-
sche behoefte of marktvraag bestaat, van een beoordeling 
van de mogelijke of actuele economische gevolgen van de 
activiteit of van een beoordeling van de geschiktheid van de 
activiteit in relatie tot de door de bevoegde instantie vastge-
stelde doelen van economische planning. Dit verbod heeft 
geen betrekking op planningseisen waarmee geen econo-
mische doelen worden nagestreefd, maar die voortkomen 
uit dwingende redenen van algemeen belang. De Staat 
heeft toegelicht dat de grond voor zijn categorische wei-
gering van de privaatrechtelijke toestemming gelegen is in 
het beschermen van de veilingopbrengst. De Staat heeft er 
belang bij dat de met VPR c.s. gemaakte afspraken worden 
nagekomen, omdat de Staat algemene middelen moet aan-
wenden ter compensatie van VPR c.s. als hij die afspraken 
niet nakomt. Het eigen financiële belang van de Staat om 
geen schadevergoeding wegens wanprestatie te hoeven be-
talen kwalificeert, onder verwijzing naar rechtsoverweging 
4.11 van dit vonnis, echter niet als een dwingende reden van 

4 Zie overweging 39 considerans Dienstenrichtlijn en verg. HvJ EU 14-07-
2016, ECLI:EU:C:2016:558 (Promoimpresa).

5 Verg. HvJ EU 24 maart 2011, C-400/08, ECLI:EU:C:2011:172 (Commissie/
Spanje).
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algemeen belang in de zin van de artikel 2 en 10 Diensten-
richtlijn.
4.13. Daarnaast heeft de Staat niet gesteld, en is ook niet 
gebleken, dat de Staat heeft onderzocht in hoeverre zijn ca-
tegorische weigering proportioneel is ten opzichte van het 
gestelde doel. Zo is niet duidelijk hoe de weigering van de 
toestemming voor aanvullende voorzieningen op de verzor-
gingsplaatsen De Horn, Kruisoord en Robbenoord zich tot 
het gestelde doel verhoudt. Bovendien staat op Den Horn 
geen motorbrandstof-verkooppunt, zodat de opbrengst 
van de eerste veiling geheel ten goede komt aan de Staat. 
En de concessies van de verzorgingsplaatsen Kruisoord en 
Robbenoord zijn al een eerste keer geveild, zodat het risico 
van ondergraving van de waarde van de veilingopbrengst op 
die locaties niet meer speelt. Ook is niet gesteld of gebleken 
dat de Staat heeft afgewogen hoe de categorische weigering 
zich verhoudt tot het beginsel van de vrije vestiging en het 
vrije verkeer van diensten binnen de Unie. Zonder nadere 
toelichting, die ontbreekt, is dit beleid in strijd met dit be-
ginsel.6 Het in de Kennisgeving 2013 neergelegde beleid vol-
doet daarom ook niet aan het vereiste van artikel 10 lid 2 
sub c Dienstenrichtlijn.
4.14. Het voorgaande betekent dat het in de Kennisge-
ving 2013 neergelegde beleid van de Staat tot categorische 
weigering van aanvullende voorzieningen bij energielaad-
punten ook onrechtmatig is jegens Fastned c.s. wegens 
strijd met de Dienstenrichtlijn.
4.15. Het betoog van de Staat dat het beleid zich niet 
tot Fastned c.s. richt en daarom geen verandering brengt 
in haar rechtspositie (§ 8.2.1 CvA), gaat ten onrechte eraan 
voorbij dat Fastned c.s. geconfronteerd wordt en is geweest 
door op dit beleid gebaseerde weigeringen privaatrechte-
lijke toestemming te verlenen.
4.16. De onrechtmatige gedragingen van de Staat be-
treffen overigens niet alleen het in de Kennisgevingen op-
genomen beleid maar de (stelselmatige) weigering om toe-
stemming te verlenen. De Staat heeft niet alleen sinds 2012 
meermalen privaatrechtelijke toestemming voor de exploi-
tatie van aanvullende voorzieningen bij laadstations gewei-
gerd, maar hij heeft ook aangekondigd dit te blijven doen 
en is deze toestemming ook daadwerkelijk blijven weigeren, 
óók toen Fastned c.s. de daarvoor benodigde vergunningen 
had verkregen nadat de bestuursrechter de eerdere be-
sluiten tot weigering van die vergunningen had vernietigd. 
Gelet op die aangekondigde en feitelijk volgehouden cate-
gorische weigering, kan de Staat Fastned c.s. niet tegenwer-
pen dat zij niet voor alle laadstations Wbr-vergunningen 
en/of privaatrechtelijke toestemming heeft aangevraagd en 
ervoor heeft gekozen in deze procedure het beleid aan te 
vechten.

 Verwijzing naar de schadestaatprocedure?
4.17. Voor toewijzing van de gevorderde schadevergoe-
ding, op te maken bij staat, is vereist dat de mogelijkheid 
dat schade is of zal worden geleden, aannemelijk is. Aan 

6 Verg. HvJ EU 24 maart 2011, C-400/08, ECLI:EU:C:2011:172 (Commissie/
Spanje).

die eis is voldaan, nu alle partijen hebben benadrukt dat 
de aanwezigheid van een shop bij een motorbrandstof- of 
energielaadpunt grote invloed heeft op zowel de omzet als 
de waarde van de concessie. Verder volgt uit het doeltref-
fendheidsbeginsel en het recht van eenieder om vergoe-
ding te vorderen van de schade die is veroorzaakt door een 
overeenkomst of een gedraging die de mededinging kan 
beperken of vervalsen, dat personen die schade hebben ge-
leden niet alleen vergoeding moeten kunnen vorderen van 
de reële schade, maar ook van gederfde winst.7 Tegen die 
achtergrond acht de rechtbank acht de mogelijkheid aanne-
melijk dat Fastned c.s. schade heeft geleden en/of zal lijden 
door het onrechtmatige beleid en de onrechtmatige weige-
ring privaatrechtelijke toestemming te verlenen.
4.18. Voor zover Fastned c.s. met haar schadevorderin-
gen mede het oog heeft op schade als gevolg van de door de 
bestuursrechter vernietigde weigeringen vergunningen te 
verlenen, overweegt de rechtbank dat niet valt in te zien dat 
Fastned c.s. daardoor meer of andere schade heeft geleden 
dan de schade die als gevolg van het onthouden van privaat-
rechtelijke toestemming.

 De gebodsvorderingen
4.19. Fastned c.s. vordert – kort gezegd – dat de recht-
bank de Staat gebiedt om aan Fastned dan wel MisterGreen 
het privaatrechtelijke gebruiksrecht te verlenen van de in 
zijn eigendom zijnde gronden bij de verzorgingsplaatsen De 
Horn, Velder en Hellevliet, voor het realiseren van de aan-
vullende voorzieningen waarvoor zij een Wbr-vergunning 
hebben verkregen, en wel op straffe van een dwangsom. 
Fastned c.s. stelt dat de Staat bij de uitoefening van zijn 
bevoegdheden als grondeigenaar tot uitgangspunt moet 
nemen dat zij als vergunninghouder gerechtigd is tot het ge-
bruik van de locatie overeenkomstig de vergunning. Zonder 
zwaarwegende redenen van algemeen belang is een weige-
ring van het gebruik overeenkomstig de vergunning volgens 
Fastned c.s. misbruik van eigendomsbevoegdheid.
4.20. Kort gezegd meent de Staat dat de vorderingen niet 
specifiek genoeg zijn om toegewezen te kunnen worden. 
Ook als komt vast te staan dat de Staat de toestemming niet 
op de gegeven gronden kon weigeren, staat nog niet vast 
dat toestemming zal worden verleend. Over nadere voor-
waarden zoals de huurprijs is nog overeenstemming tussen 
partijen nodig. Verder berust het standpunt van Fastned c.s. 
op een onjuiste lezing van het arrest Gemeente Amsterdam/
Geschiere8, aldus de Staat.
4.21. Ten aanzien van openbare zaken met een publieke 
bestemming, zoals wegen en openbare wateren, geldt dat 
de rechthebbende het gebruik van een dergelijke zaak door 
anderen overeenkomstig die publieke bestemming heeft te 
dulden. Het onderwerpen van dergelijk gebruik aan privaat-
rechtelijke voorwaarden is niet toegestaan. Gaat het echter 
om bijzonder gebruik, dan is privaatrechtelijke regulering 
wel mogelijk voor zover daarmee geen publiekrechtelijke 
regeling onaanvaardbaar wordt doorkruist. Waar de Staat 

7 Verg. HvJEG 13 juli 2006, ECLI:EU:C:2006:461 (Manfredi).
8 HR 5 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH7845.
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aan Fastned c.s. een publiekrechtelijke vergunning heeft 
verleend voor het realiseren van aanvullende voorzie-
ningen, heeft hij bij de uitoefening van zijn bevoegdheid 
als eigenaar van die grond tot het al of niet verlenen van 
privaatrechtelijke toestemming, dus tot uitgangspunt te 
nemen dat Fastned c.s. door de verlening van de vergunning 
gerechtigd is tot het gebruik van de locatie overeenkomstig 
de vergunning. Daarom levert een weigering door de Staat 
van die toestemming aan Fastned c.s. voor het door haar 
beoogde gebruik van de locatie overeenkomstig de ver-
gunning, misbruik van bevoegdheid op. Dat laatste is niet 
het geval indien zo zwaarwegende belangen aanwezig zijn 
die zich verzetten tegen dat gebruik, dat niet gezegd kan 
worden dat de Staat wegens onevenredigheid tussen zijn 
belang bij weigering en het belang van Fastned c.s., niet tot 
die weigering heeft kunnen komen.9 Tussen partijen is niet 
in geschil dat het door Fastned c.s. voorgestelde gebruik 
van de verzorgingsplaatsen in overeenstemming is met de 
voor de aanvullende voorzieningen verleende Wbr-vergun-
ningen (zogenaamd ‘normaal gebruik’). De rechtbank gaat 
daarom voorbij aan de verweren van de Staat die hij baseert 
op het arrest Hoogheemraadschap/Götte.10 Dit arrest ziet op 
een geval van bijzonder gebruik, dus op gebruik niet con-
form de publiekrechtelijk vergunde bestemming.
4.22. De vraag is dus of het door de Staat gestelde be-
lang bij de weigering van de privaatrechtelijke toestem-
ming zwaarwegend genoeg is om die weigering te kunnen 
dragen. De Staat stelt dat de grond voor zijn weigering van 
de privaatrechtelijke toestemming gelegen is in het be-
schermen van de veilingopbrengst. Verder stelt de Staat dat 
met het nakomen van de met VPR c.s. gemaakte afspraken 
een zwaarwegend publiekrechtelijk belang is gemoeid, 
omdat de Staat algemene middelen moet aanwenden ter 
compensatie van VPR c.s. als hij die afspraken niet nakomt. 
Zoals hiervoor, bij toetsing van het beleid om toestemming 
categoraal te weigeren aan de Dienstenrichtlijn al is over-
wogen, zijn de door de Staat c.s. genoemde belangen louter 
economisch van aard en zijn deze niet te duiden als zwaar-
wegende publiekrechtelijke belangen. Daar komt bij dat niet 
is gesteld of gebleken dat behartiging van de gestelde be-
langen niet mogelijk is op een wijze die geen onrechtmatige 
daad jegens Fastned c.s. vormt.
4.23. Dit betekent dat de door de Staat gestelde be-
langen niet zwaarwegend genoeg zijn om de weigering van 
zijn privaatrechtelijke toestemming voor het realiseren van 
de aanvullende voorzieningen waarvoor Fastned c.s. een 
Wbr-vergunning heeft, te dragen.
Desondanks kan de rechtbank de gevraagde geboden niet 
als verzocht toewijzen.
Hoewel de door de Staat op grond van het onrechtmatige 
beleid voor de weigeringen aangevoerde redenen die weige-
ringen niet konden dragen, is niet ondenkbaar dat er in in-
dividuele gevallen gegronde redenen zijn om de gevraagde 

9 Verg. HR 5 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH7845 (Gemeente Amsterdam/
Geschiere).

10 Verg. HR 09-11-2012, ECLI:NL:HR:2012:BX0736 (Hoogheemraadschap/
Götte).

toestemming (deels) te weigeren. Verder heeft de privaat-
rechtelijke toestemming de vorm van een huurovereen-
komst, waarin – zoals de Staat terecht aanvoert – verschil-
lende onderwerpen geregeld worden die in deze procedure 
niet aan de orde zijn geweest.
4.24. De rechtbank zal daarom de Staat gebieden om 
binnen 30 dagen na de datum van dit vonnis te beslissen op 
de verzoeken van Fastned c.s. tot het verlenen van het pri-
vaatrechtelijke gebruiksrecht van de in zijn eigendom zijnde 
verzorgingsplaatsen waarvoor Fastned of MisterGreen een 
Wbr-vergunning heeft verkregen.

 Dwangsommen
4.25. In deze zaak bespeurt de rechtbank een zekere 
onwelwillende houding bij de Staat, maar zij gaat er voors-
hands van uit dat de Staat de veroordelingen zal nakomen, 
zoals in een rechtsstaat gebruikelijk is. De rechtbank zal de 
gevorderde dwangsommen daarom afwijzen.

 Verklaring voor recht
4.26. Nu de gevorderde veroordeling tot schadevergoe-
ding op te maken bij staat wordt toegewezen en een gebod 
wordt toegewezen, heeft Fastned c.s. onvoldoende belang 
bij toewijzing van de vorderingen om een verklaring voor 
recht.

 Uitvoerbaarheid bij voorraad
4.27. De Staat verzet zich tegen het uitvoerbaar bij voor-
raad verklaren van de veroordelingen. Hij stelt er belang bij 
te hebben geen onomkeerbare stappen te hoeven zetten tot 
nadat rechtsmiddelen zijn uitgeput. Daar tegenover staat 
het – naar het oordeel van de rechtbank onder de gegeven 
omstandigheden zwaarwegender – belang van Fastned c.s. 
bij het realiseren van de door haar gewenste voorzieningen, 
waarvoor zij reeds een vergunning heeft verkregen.

 Proceskosten
4.28. De Staat en VPR c.s. zullen als de overwegend in 
het ongelijk gestelde partijen worden veroordeeld in de 
kosten van het hoofdgeding en het incident tot voeging. De 
kosten aan de zijde van Fastned c.s. worden in het incident 
begroot op nihil, en in de hoofdzaak op:
- dagvaarding € 81,00
- griffierecht 626,00
- salaris advocaat  1.126,00 (2,0 punten × tarief € 563)
- Totaal € 1.833,00

5 De beslissing

 De rechtbank
5.1. gebiedt de Staat om binnen 30 dagen na dit vonnis 
nieuwe besluiten te nemen op de verzoeken van Fastned c.s. 
tot het verlenen van het privaatrechtelijke gebruiksrecht 
van de in zijn eigendom zijnde verzorgingsplaatsen De Horn, 
Velder en Hellevliet, voor het realiseren van de aanvullende 
voorzieningen waarvoor Fastned danwel MisterGreen een 
Wbr-vergunning heeft verkregen;
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5.2. veroordeelt de Staat tot vergoeding van alle door 
eisers geleden en te lijden schade als gevolg van de onrecht-
matige algemene weigering door de Staat om aanvullende 
voorzieningen toe te staan bij snellaadstations op verzor-
gingsplaatsen langs de snelweg, op te maken bij staat en te 
vereffenen volgens te wet, en te vermeerderen met de wet-
telijke rente vanaf veertien dagen na dit vonnis;
5.3. veroordeelt de Staat in de proceskosten, aan de 
zijde van Fastned c.s. tot op heden begroot op € 1.833,00,
5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voor-
raad,
5.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

 Naschrift

1. Valt het verlenen van privaatrechtelijke overheids-
toestemming onder de werking van de Dienstenrichtlijn? En 
mag de privaatrechtelijke toestemming worden geweigerd 
terwijl een publiekrechtelijke vergunning is verleend? Deze 
rechtsvragen stonden centraal in het onderhavige vonnis 
van de rechtbank Den Haag. Een interessant vonnis waarin 
de toepassing van de Dienstenrichtlijn bij privaatrechtelijk 
overheidshandelen aan de orde komt alsmede het leerstuk 
van de tweewegenleer.
2. De casus is als volgt. De Staat der Nederlanden 
(hierna: ‘de Staat’) is eigenaar van vrijwel alle gronden 
langs de Nederlandse snelwegen waarop zogenoemde ver-
zorgingsplaatsen zijn gevestigd. In het verleden waren op 
verzorgingsplaatsen alleen tankstations en wegrestaurants 
gevestigd. In de loop der jaren heeft het elektrisch rijden 
een vlucht genomen. De Staat wilde deze ontwikkeling sti-
muleren en heeft sinds 2012 concessies verleend voor het 
plaatsen en exploiteren van een energielaadpunt als ba-
sisvoorziening op een verzorgingsplaats. Fastned heeft de 
ruime meerderheid van de rechten op de exploitatie van 
laadstations op verzorgingsplaatsen verkregen. Fastned 
wenste echter ook aanvullende voorzieningen, zoals een ge-
makswinkel of een snoepautomaat te realiseren op de ver-
zorgingsplaatsen. Voor het realiseren van aanvullende voor-
zieningen is een vergunning op grond van de Wet beheer 
rijkswaterstaatswerken (hierna: ‘Wbr-vergunning’) vereist. 
Fastned heeft voor het realiseren van aanvullende voorzie-
ningen op diverse verzorgingsplaatsen een Wbr-vergunning 
aangevraagd. Na uitspraken van de rechtbank Amsterdam 
(Rb. Amsterdam 4 juli 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:4755) en 
de Afdeling (ABRvS 23 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:198) 
zijn de Wbr-vergunningen aan Fastned verleend. Echter, 
de Staat heeft vervolgens de privaatrechtelijke toestem-
ming voor het plaatsen van aanvullende voorzieningen bij 
energielaadpunten geweigerd. In beleid van de Staat, de 
zogenoemde ‘Kennisgeving 2013’ (Kennisgeving wijziging 
Voorzieningen op verzorgingsplaatsen, Stcrt. 2013/32624), 
is expliciet opgenomen dat het vergunninghouders van 
energielaadpunten als basisvoorziening niet is toegestaan 
aanvullende voorzieningen (zoals een gemakswinkel, au-
towasstraat, snoepautomaat, etc.) aan te bieden. Door 
het weigeren van de privaatrechtelijke toestemming kan 
Fastned geen gebruik maken van de aan haar verleende 

publiekrechtelijke vergunning. Zij vordert dat de Staat 
wordt geboden om aan Fastned het privaatrechtelijke ge-
bruiksrecht te verlenen voor het realiseren van de aanvul-
lende voorzieningen waarvoor Fastned een Wbr-vergun-
ning heeft verkregen.
3. De rechtbank oordeelt ten eerste dat het in de Ken-
nisgeving 2013 neergelegde beleid voor het verlenen van 
privaatrechtelijke toestemming voor het exploiteren van 
een winkel op een verzorgingsplaats een vergunningstelsel 
in de zin van Richtlijn 2006/123/EG (Dienstenrichtlijn) be-
treft. Hiertoe overweegt de rechtbank dat de activiteit be-
staande uit detailhandel in goederen een ‘dienst’ in de zin 
van art. 4 lid 1 Dienstenrichtlijn (Overweging 34 conside-
rans Dienstenrichtlijn) is. Verder ziet de term ‘vergunning-
stelsel’ van art. 4 lid 6 Dienstenrichtlijn volgens de recht-
bank op elke procedure die voor een dienstverrichter of 
afnemer de verplichting inhoudt bij een bevoegde instantie 
stappen te ondernemen ter verkrijging van een formele of 
stilzwijgende beslissing over de toegang tot of de uitoefe-
ning van een dienstenactiviteit (Overweging 39 considerans 
Dienstenrichtlijn). Hiervan is volgens de rechtbank sprake 
in het in de Kennisgeving 2013 neergelegde systeem, waarin 
exploitanten de Staat om (privaatrechtelijke) toestemming 
moeten vragen om goederen te mogen verkopen op verzor-
gingsplaatsen.
4. Naar mijn mening is het oordeel van de rechtbank 
niet juist. De Staat handelt bij het al dan niet verlenen van 
privaatrechtelijke toestemming in zijn hoedanigheid van 
eigenaar. Op basis van het eigendomsrecht heeft hij de be-
voegdheid om wel of geen privaatrechtelijke toestemming 
te verlenen. De omstandigheid dat in de Kennisgeving 2013 
is opgenomen dat het vergunninghouders van energielaad-
punten als basisvoorziening niet is toegestaan aanvullende 
voorzieningen aan te bieden, brengt mijns inziens nog niet 
met zich dat de privaatrechtelijke toestemming als ‘vergun-
ning’ in de zin van de Dienstenrichtlijn dient te worden aan-
gemerkt. Ter nadere toelichting merk ik het volgende op.
5. Als vergunningstelsel wordt op grond van art. 4 
sub 6 Dienstenrichtlijn aangemerkt: “elke procedure die 
voor een dienstverrichter of afnemer de verplichting in-
houdt bij een bevoegde instantie stappen te ondernemen ter 
verkrijging van een formele of stilzwijgende beslissing over 
de toegang tot of de uitoefening van een dienstenactiviteit”. 
In art. 1 Dienstenwet is het begrip ‘vergunningstelsel’ ge-
definieerd als: “procedure die voor een dienstverrichter of 
afnemer de verplichting inhoudt bij een bevoegde instantie 
stappen te ondernemen ter verkrijging van een vergunning. 
Een vergunning is een beslissing, uitdrukkelijk of stilzwij-
gend, over de toegang tot of de uitoefening van een dienst.”
In overweging 39 van de Dienstenrichtlijn is opgenomen dat 
het begrip ‘vergunningstelsel’ onder meer dient te duiden 
op “de administratieve procedures voor de verlening van 
vergunningen, licenties, erkenningen of concessies, en ook 
op de verplichting zich voor de uitoefening van de activiteit 
in te schrijven als beroepsbeoefenaar, zich te laten opnemen 
in een register, op een rol of in een databank, officieel be-
noemd te zijn door een instantie of een beroepskaart aan 
te vragen.” In overweging 57 wordt voorts benadrukt dat 
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de Dienstenrichtlijn betrekking heeft op vergunningstelsels 
die zien op de toegang tot of de uitoefening van een dien-
stenactiviteit door marktdeelnemers en onder meer niet op 
het aangaan van overeenkomsten met het oog op het ver-
richten van een specifieke dienst, waarop de regels inzake 
overheidsopdrachten van toepassing zijn.
De door de vergunninghouders van energielaadpunten met 
de Staat te sluiten overeenkomst met betrekking tot de 
gronden waarop verzorgingsplaatsen zijn gevestigd, betreft 
een privaatrechtelijke overeenkomst (huurovereenkomst), 
die op zichzelf niet verleend wordt op basis van een ad-
ministratieve procedure. Het wel of niet aangaan van een 
huurovereenkomst en de daarin op te nemen voorwaarden 
is voorbehouden aan de Staat als rechthebbende op de ver-
zorgingsplaatsen. Er vindt geen administratieve procedure 
plaats op grond waarvan de huurovereenkomst wel of niet 
wordt gesloten. De enkele omstandigheid dat in de Ken-
nisgeving 2013 beleid is opgenomen waaruit volgt dat het 
vergunninghouders van energielaadpunten als basisvoor-
ziening niet is toegestaan aanvullende voorzieningen aan 
te bieden, maakt mijns inziens niet dat met het sluiten van 
een huurovereenkomst door de Staat een administratieve 
procedure wordt gevolgd zoals bedoeld in art. 4 sub 6 Dien-
stenrichtlijn.
Bovendien kan de Staat in zijn rol als privaatrechtelijke ei-
genaar mijns inziens niet als ‘bevoegde instantie’ worden 
aangemerkt. Het begrip ‘bevoegde instantie’ wordt in art. 4 
sub 9 Dienstenrichtlijn gedefinieerd als, voor zover van be-
lang: “elk orgaan of autoriteit dat in een lidstaat een toe-
zichthoudende of regelgevende rol vervult ten aanzien van 
dienstenactiviteiten, met name bestuurlijke instanties”. 
In art. 1 Dienstenwet wordt als bevoegde instantie aange-
merkt: “bestuursorgaan, een ander orgaan of een autoriteit, 
dat of die een toezichthoudende, vergunningverlenende of 
regelgevende rol vervult ten aanzien van diensten”.
Bij het verlenen van privaatrechtelijke toestemming treedt 
de Staat als rechtspersoon/privaatrechtelijke eigenaar op. 
Zulks in tegenstelling tot de rol van de Staat bij het verlenen 
van een Wbr-vergunning, zijnde de publiekrechtelijke toe-
stemming. Deze vergunning wordt door Rijkswaterstaat als 
bevoegde instantie verleend middels het voeren van een ad-
ministratieve procedure.
6. De rechtbank oordeelt voorts dat de door de Staat 
gestelde belangen niet zwaarwegend genoeg zijn om de 
weigering van zijn privaatrechtelijke toestemming voor 
het realiseren van de aanvullende voorzieningen waarvoor 
Fastned een Wbr-vergunning heeft, te dragen. In dit kader 
overweegt de rechtbank dat, waar de Staat aan Fastned een 
publiekrechtelijke vergunning heeft verleend voor het re-
aliseren van aanvullende voorzieningen, hij bij de uitoefe-
ning van zijn bevoegdheid als eigenaar van die grond tot 
het al of niet verlenen van privaatrechtelijke toestemming, 
dus tot uitgangspunt heeft te nemen dat Fastned door de 
verlening van de vergunning gerechtigd is tot het gebruik 
van de locatie overeenkomstig de vergunning. Daarom le-
vert een weigering door de Staat van die toestemming aan 
Fastned voor het door haar beoogde gebruik van de loca-
tie overeenkomstig de vergunning volgens de rechtbank 

misbruik van bevoegdheid op. Dat laatste is niet het geval 
indien zo zwaarwegende belangen aanwezig zijn die zich 
verzetten tegen dat gebruik, dat niet gezegd kan worden 
dat de Staat wegens onevenredigheid tussen zijn belang 
bij weigering en het belang van Fastned niet tot die weige-
ring heeft kunnen komen. Het door Fastned voorgestelde 
gebruik van de verzorgingsplaatsen is in overeenstem-
ming met de voor de aanvullende voorzieningen verleende 
Wbr-vergunningen. Volgens de rechtbank is sprake van 
zogenoemd ‘normaal gebruik’. De rechtbank gaat daarom 
voorbij aan de verweren van de Staat die hij baseert op het 
arrest Hoogheemraadschap/Götte (HR 9 november 2012, 
ECLI:NL:HR:2012:BX0736, Gst. 2013/35, m.nt. H.Ph.J.A.M. 
Hennekens). Dit arrest ziet volgens de rechtbank op een 
geval van bijzonder gebruik, dus op gebruik niet conform de 
publiekrechtelijk vergunde bestemming.
7. De rechtbank baseert zich op het zoge-
noemde Amsterdam/Geschiere-arrest (HR 5 juni 2009, 
ECLI:NL:HR:2009:BH7845, Gst. 2009/98, m.nt. J.A.E. van 
der Does en P.J. Huisman). In dit arrest werd een (algemene) 
maatstaf geformuleerd, inhoudende dat het verlenen van 
een publiekrechtelijke vergunning op een locatie waarvan 
het bevoegde orgaan tevens eigenaar is, met zich brengt dat 
het bevoegde orgaan bij de uitoefening van zijn bevoegd-
heid als eigenaar van de grond tot het al of niet verlenen 
van privaatrechtelijke toestemming, tot uitgangspunt dient 
te nemen dat de vergunninghouder gerechtigd is tot het 
gebruik van de locatie overeenkomstig de vergunning. De 
weigering van de privaatrechtelijke toestemming voor het 
gebruik van de locatie overeenkomstig de vergunning, le-
vert misbruik van bevoegdheid op, tenzij sprake is van zo 
zwaarwegende belangen die zich verzetten tegen dat ge-
bruik, dat niet gezegd kan worden dat de overheid wegens 
onevenredigheid tussen de wederzijdse belangen niet tot 
die weigering heeft kunnen komen.
Blijkens het latere Götte-arrest moet de publiekrechtelijke 
bevoegdheid om ontheffing te verlenen van een in een pu-
bliekrechtelijke regeling geregeld verbod onderscheiden 
worden van de privaatrechtelijke bevoegdheid om toestem-
ming te geven voor het gebruik van openbare grond (in dat 
geval openbaar vaarwater). Het verbod en de bevoegdheid 
tot het verlenen van ontheffing daarvan zijn gebaseerd op 
de taak van het bestuursorgaan met betrekking tot de pu-
bliekrechtelijke belangen, terwijl de bevoegdheid tot het 
geven van privaatrechtelijke toestemming is gebaseerd op 
het eigendomsrecht van de grond (het water) en op het bij-
zondere gebruik daarvan. Dit onderscheid brengt met zich 
dat een verleende ontheffing niet zonder meer een privaat-
rechtelijke toestemming tot een bepaald bijzonder gebruik 
impliceert.
8. In de onderhavige casus is de Staat eigenaar van de 
gronden waarop verzorgingsplaatsen zijn gevestigd. Fast-
ned beschikt over een publiekrechtelijke Wbr-vergunning 
voor het hebben van aanvullende voorzieningen op deze 
gronden. Volgens de rechtbank is het gebruik conform de 
publiekrechtelijk vergunde bestemming aan te merken als 
‘normaal gebruik’ in plaats van ‘bijzonder gebruik’ zodat het 
Götte-arrest volgens de rechtbank niet van toepassing is. Ik 
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ben het hier niet mee eens. Op de overheid rust een plicht om 
gebruik van openbare zaken overeenkomstig de openbare 
bestemming te dulden. Het gaat dan om normaal gebruik 
waartoe derden bevoegd zijn. Een aparte privaatrechtelijke 
toestemming is in dat geval niet nodig. Er kan slechts sprake 
zijn van een privaatrechtelijke toestemming naast de pu-
bliekrechtelijke vergunning, indien sprake is van bijzonder 
gebruik van een openbare zaak. In het Parlevinker-arrest 
(HR 17 januari 1941, NJ 1941/644) werd (met betrekking tot 
het gebruik van openbaar vaarwater) reeds bepaald dat met 
het verkrijgen van een publiekrechtelijke vergunning niet 
was beoogd om enige bevoegdheid te verlenen ten aanzien 
van het gebruik van het eigendomsrecht van de Staat. Ook 
uit het Götte-arrest volgt deze opvatting (zie r.o. 3.4.1 bij HR 
9 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX0736, Gst. 2013/35, 
m.nt. H.Ph.J.A.M. Hennekens). Er wordt overwogen dat een 
verleende ontheffing niet zonder meer een privaatrechte-
lijke toestemming tot een bepaald bijzonder gebruik impli-
ceert. Een publiekrechtelijke ontheffing betekent derhalve 
nog niet dat daarmee sprake is van normaal gebruik.
Mijns inziens valt het gebruik van openbare gronden langs 
de Nederlandse snelwegen ten behoeve van het aanbieden 
van aanvullende voorzieningen (zoals een gemakswinkel, 
autowasstraat, snoepautomaat, etc.) onder bijzonder ge-
bruik van de grond. De functie van de gronden is niet het 
aanbieden van aanvullende voorzieningen. Het hebben van 
een Wbr-vergunning doet daaraan niet af.
Dit betekent dat Fastned naast het verkrijgen van een pu-
bliekrechtelijke Wbr-vergunning ook privaatrechtelijke 
toestemming van de Staat als eigenaar van de gronden 
nodig heeft voor het kunnen aanbieden van aanvullende 
voorzieningen.
9. Het weigeren van die privaatrechtelijke toestem-
ming kan naar mijn mening op zichzelf wel misbruik van 
bevoegdheid opleveren, conform de overwegingen van de 
Hoge Raad in het Geschiere-arrest. De Staat mag mijns in-
ziens niet zodanige privaatrechtelijke eisen stellen dat de 
publiekrechtelijke vergunning in feite geen gelding meer 
heeft. Het categorisch weigeren van de privaatrechtelijke 
toestemming terwijl wel een publiekrechtelijke vergunning 
wordt verleend, levert naar mijn mening dan ook in be-
ginsel misbruik van bevoegdheid op, tenzij dermate zwaar-
wegende belangen aanwezig zijn die zich verzetten tegen 
het privaatrechtelijke gebruik, dat niet gezegd kan worden 
dat de Staat niet tot die weigering heeft kunnen komen. Wat 
dat betreft kan ik mij vinden in het vonnis van de rechtbank. 
Hierbij merk ik tot slot wel op dat uit het Geschiere-arrest 
volgt dat een zwaarwegende reden niet gelegen kan zijn 
in een omstandigheid die bij de vergunningverlening al is 
meegewogen. De publiekrechtelijke belangen van de Staat 
worden in beginsel meegewogen bij de verlening van de 
Wbr-vergunning. De overweging van de rechtbank in r.o. 
4.22 dat de door de Staat genoemde belangen louter eco-
nomisch van aard zijn en niet zijn te duiden als zwaarwe-
gende publiekrechtelijke belangen kan ik dan ook niet ge-
heel volgen. Bij de beoordeling of sprake is van voldoende 
zwaarwegende belangen dient immers juist te worden ge-
keken naar de privaatrechtelijke belangen van de Staat bij 

het weigeren van de privaatrechtelijke toestemming (zoals 
het beschermen van de veilingopbrengst).
10. Al met al een lezenswaardig vonnis omtrent de 
verhouding tussen het publiekrecht en het privaatrecht, 
waarbij wel de nodige kanttekeningen kunnen worden ge-
maakt. Ik ga ervan uit dat de Staat hoger beroep instelt.

W. Lever
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