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1 Inleiding
Op 1 juli 2013 is een deel van de Wet nadeelcompensatie en
schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten in werking
getreden.1 Dat is de regeling omtrent onrechtmatige over-
heidsdaad, die in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is
opgenomen. Het andere deel van deze wet regelt de nadeel-
compensatie en is ook bedoeld om in de Awb te belanden,
maar het moment waarop het in werking treedt is nog niet
duidelijk. Dat komt doordat er moeilijke oplossingen moeten
worden gevonden in de aanpassing van bijzondere wetten,
zoals de Wet ruimtelijke ordening (Wro), die een regeling
voor tegemoetkoming voor planschade bevat.

In dit artikel wordt de nieuwe wet besproken in het licht
van de (bestaande) wisselwerking tussen publiekrecht en pri-
vaatrecht. Wat is de invloed van deze wet op die wisselwer-
king?

Een opmerking vooraf: de nieuwe wet brengt in de Awb
zowel regels over de onrechtmatige overheidsdaad als regels
over de nadeelcompensatie bij rechtmatige overheidsdaad in.
De regels over de onrechtmatige overheidsdaad zijn zuiver
procedureel van aard. De regels over de nadeelcompensatie
zijn voor een belangrijk deel materieelrechtelijk van aard.

2 Nieuwe regels over de onrechtmatige
overheidsdaad

2.1 Het oude systeem
Tot 1 juli 2013 kon de eiser in de beroepsprocedure tegen het
schadeveroorzakende besluit de bestuursrechter verzoeken om
het overheidslichaam te veroordelen tot schadevergoeding.
Deze mogelijkheid werd geopend door art. 8:73 (oud) Awb.
De uitspraak op een verzoek ex art. 8:73 Awb was een neven-
dictum bij de uitspraak in de hoofdzaak, die strekte tot vernie-
tiging van het besluit dat de schade had veroorzaakt (bijvoor-
beeld een besluit tot intrekking van een vergunning of een
uitkering).

* Prof. mr. B.J. Schueler is hoogleraar bestuursrecht en omgevingsrecht aan
de Universiteit Utrecht.

1. Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige beslui-
ten, Stb. 2013, 50; inwerkingtreding 1 juli 2013 ingevolge Stb. 2013, 162;
Kamerstukken II 2010/11, 32 621, nrs. 1 e.v.

De bruikbaarheid van art. 8:73 Awb was beperkt. Het arti-
kel kon alleen worden toegepast zolang de beroepsprocedure
tegen het schadeveroorzakende besluit nog niet was afgerond.
In veel gevallen kan op het moment van de vernietigings-
uitspraak nog geen uitspraak over schadevergoeding worden
gedaan, vooral omdat voor de vestiging van de aansprakelijk-
heid en voor de omvang van de schade vaak nog moet worden
gewacht op de uitkomst van het nieuwe besluit dat het
bestuursorgaan na de vernietiging gaat nemen.2 Daarom heeft
de bestuursrechter andere manieren gezocht om in een latere
fase uitspraak over de schadevergoeding te kunnen doen. Dit
heeft in de jaren negentig geleid tot de figuur van het beroep
tegen een zelfstandig schadebesluit (ook zuiver schadebesluit
genoemd).

Dat was een nogal problematische rechtsfiguur. Beroep
tegen een zelfstandig schadebesluit is alleen mogelijk indien de
aangewezen schadeoorzaak publiekrechtelijk was (materiële
connexiteit) en voor beroep vatbaar was (processuele connexi-
teit). Dat laatste was bijvoorbeeld niet het geval bij schade die
was veroorzaakt door een handeling voorafgaand aan een
besluit, zoals het vaststellen en publiceren van een ontwerp-
besluit.

Ook werd soms als probleem gezien dat de uitspraak-
bevoegdheden van de rechter (het al dan niet vernietigen van
het zelfstandige schadebesluit) niet rechtstreeks ingaan op de
kernvraag van het geschil: is er een verbintenis tot schadever-
goeding?3 Dat probleem werd geleidelijk aan minder groot,
omdat de bestuursrechter vaker zelf in de zaak ging voorzien
(door zijn uitspraak in de plaats te stellen van het vernietigde
besluit) en daarmee ook oordeelde welke verbintenis tot
schadevergoeding tussen partijen bestond.4

2. Wel kon de bestuursrechter de procedure verlengen door de schadestaat-
procedure van art. 8:73 lid 2 Awb toe te passen. Als de bestuursrechter
daarvan een ruimer gebruik zou hebben gemaakt door het ook toe te pas-
sen om de herstelbesluitvorming af te kunnen wachten, zou er nog steeds
behoefte hebben bestaan aan een zelfstandige schadevergoedingsproce-
dure, omdat de onrechtmatigheid van een besluit niet altijd door de
bestuursrechter wordt vastgesteld. Daarover B.J. Schueler, De onrecht-
matige overheidsdaad in het Voorontwerp Schadevergoeding, NTB
2007-8, p. 287-297 (par. 3.1).

3. Kamerstukken II 2010/11, 32 621, nr. 3, p. 40.
4. B.J. van Ettekoven & R. Ortlep, Zelf in de zaak voorzien en schadever-

goeding, Overheid en Aansprakelijkheid 2012-1, nr. 2.
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Het was bovendien bedenkelijk dat een bestuursorgaan
door middel van het nemen van een eenzijdig bindend besluit
zelf kon vaststellen of het aansprakelijk was. Ging de eiser niet
in beroep tegen een afwijzend zelfstandig schadebesluit, dan
was de weg naar de bestuursrechter verder afgesneden. Wel
kon de eiser dan nog naar de burgerlijke rechter, die immers
uit de wetsgeschiedenis van art. 8:73 (oud) Awb had afgeleid
dat de burger mocht kiezen tussen de bestuursrechtelijke en de
civiele weg. Die keuzevrijheid was er evenwel alleen voor bur-
gers die schadevergoeding eisten op grond van een onrecht-
matig appellabel besluit (want alleen daar had art. 8:73 (oud)
Awb betrekking op).5 De burgerlijke rechter kon niet worden
benaderd voor schadevergoeding op grond van het égalité-
beginsel, omdat daarvoor de bestuursrechter benaderbaar was
in het kader van de nadeelcompensatie (en daar werd art. 8:73
(oud) Awb geacht geen betrekking op te hebben en dus ook de
keuzevrijheid van de burger niet).6 Hoewel het systeem dat zo
sinds 1994 was ontstaan aan burgers die schade leden door
overheidshandelen steeds toegang tot de rechter verschafte,
werd het toch met kritiek overladen. Het systeem als geheel
werd te ingewikkeld gevonden en de rechtsbescherming te ver-
brokkeld. Bovendien liep de rechtsmachtverdeling dwars door
de materiële rechtsbetrekkingen heen, waardoor veel geschil-
len moesten worden opgeknipt in delen die naar de bestuurs-
rechter konden, delen die naar de burgerlijke rechter konden
en delen die naar allebei konden.

2.2 De bestuursrechtelijke verzoekschriftprocedure
De uitweg uit het doolhof heeft de wetgever willen vinden in
een zelfstandige bestuursrechtelijke verzoekschriftprocedure
voor schadevergoeding wegens onrechtmatige appellabele
besluiten (en daarnaast bestuursrechtelijk beroep tegen
nadeelcompensatiebesluiten, waarover hierna in paragraaf 3).
Deze zelfstandige verzoekschriftprocedure staat nu in titel 8.4
van de Awb. Anders dan in een beroep tegen een zelfstandig
schadebesluit staat in een verzoekschriftprocedure niet een
door het bestuursorgaan genomen besluit centraal, maar een
verzoek van de eiser om schadevergoeding. De procedure ein-
digt daarom niet met een ongegrondverklaring of vernietiging,
maar met een gehele of gedeeltelijke toewijzing of afwijzing
van het verzoek. In geval van toewijzing veroordeelt de rechter
het bestuursorgaan tot schadevergoeding (het nieuwe art. 8:95
Awb). Ingevolge art. 1:1 lid 4 Awb treffen de vermogensrech-
telijke gevolgen daarvan de rechtspersoon waartoe het
bestuursorgaan behoort (bijvoorbeeld een gemeente, een pro-
vincie of de Staat).

Het verzoekschrift wordt volgens het nieuwe art. 8:90
Awb ingediend bij de bestuursrechter die bevoegd is kennis te
nemen van het beroep tegen het schadeveroorzakende besluit.
Het is dan niet meer mogelijk om in beroep te gaan tegen een

5. HR 17 december 1999, NJ 2000, 88 m.nt. Bloembergen, AB 2000, 89
m.nt. Van Buuren, JB 2000, 4 m.nt. Stroink, RAwb 2000, 28 m.nt.
Schueler (Groningen/Raatgever).

6. HR 6 december 2002, AB 2004, 17 m.nt. Van Buuren, 2003, 3 m.nt.
Schlossels (Pannenkoekenhuis De Kabouter); HR 28 maart 2008, TBR
2009, 12 m.nt. Van den Broek, Gst. 2009, 5 m.nt. Van der Does (Snack-
bar Swoopy).

zelfstandig schadebesluit ter zake van onrechtmatig bestuurs-
handelen, want dat wordt in art. 8:4 lid 1 Awb van beroep uit-
gezonderd.7 Een verzoek tot schadevergoeding kan ingevolge
art. 8:91 lid 1 Awb al gedurende het beroep of hoger beroep
tegen het schadeveroorzakende besluit worden ingediend bij
de bestuursrechter die dat beroep of hoger beroep behandelt.
Beide procedures kunnen dan worden gecombineerd. Een ver-
zoek tot schadevergoeding kan ingevolge art. 8:90 lid 1 Awb
ook na afloop van de procedure over de (on)rechtmatigheid
van het schadeveroorzakende besluit worden ingediend.

De nieuwe verzoekschriftprocedure staat niet voor alle
verzoeken wegens onrechtmatige overheidsdaad open. In
hoofdlijnen zijn er twee beperkingen. De eerste is de beper-
king van in aanmerking komende schadeoorzaken (art. 8:88
Awb). De tweede beperking is een gevolg van de nieuwe ver-
deling van rechtsmacht tussen de burgerlijke en de bestuurs-
rechter.

Het nieuwe art. 8:88 Awb verklaart de bestuursrechter
bevoegd een bestuursorgaan te veroordelen tot vergoeding van
schade die een belanghebbende lijdt of zal lijden als gevolg van
(a) een voor beroep vatbaar onrechtmatig besluit, (b) een
andere onrechtmatige handeling ter voorbereiding van een
appellabel onrechtmatig besluit, (c) het niet tijdig nemen van
een appellabel besluit, of (d) een andere onrechtmatige hande-
ling van een bestuursorgaan die in art. 8:2a lid 1 onderdeel a
Awb met een besluit is gelijkgesteld (dat zijn met name hande-
lingen ten aanzien van ambtenaren).8

Bijzondere aandacht verdient de categorie onder b. Soms
wordt de schade veroorzaakt door een feitelijk handelen dat
aan het nemen van het besluit voorafgaat. Goede voorbeelden
zijn een ontwerpbesluit of een mededeling over het te nemen
besluit. Onder het oude recht viel die schadeoorzaak buiten de
competentie van de bestuursrechter en moest de eiser zich
voor die schade wenden tot de burgerlijke rechter. Dat is nu
veranderd. Maar zeker niet alle handelingen die aan het besluit
voorafgaan zijn onder de competentie van de bestuursrechter
gebracht. Als het besluit niet is vernietigd, wordt het geacht
rechtmatig te zijn, maar dan kan een daaraan voorafgaande fei-
telijke handeling, zoals een mededeling, best onrechtmatig
zijn.9 Daarover oordeelt dan de burgerlijke rechter en niet de
bestuursrechter.10 Dat was zo en dat blijft zo. In de preadvie-
zen voor de VAR Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) in
2013 is betoogd dat ook dergelijke schadeoorzaken onder de

7. Zelfstandige schadebesluiten ter zake van rechtmatig overheidshandelen
(nadeelcompensatie) blijven wel bestaan (op basis van art. 4:126 Awb
(nieuw)).

8. In het nieuwe art. 72a Vreemdelingenwet 2000 is een bepaling opgeno-
men voor de ruimere bevoegdheid van de bestuursrechter.

9. HR 2 februari 1990, AB 1990, 223 m.nt. Klein (Staat/Bolsius).
10. Ook feitelijke handelingen ter uitvoering van een besluit vallen buiten de

competentie van de bestuursrechter. Als de schade is veroorzaakt door
bijvoorbeeld onrechtmatige feitelijke uitvoering van bestuursdwang,
moet de eiser zowel in het oude als in het nieuwe systeem naar de burger-
lijke rechter.
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competentie van de bestuursrechter zouden moeten worden
gebracht.11

Ook de nieuwe rechtsmachtverdeling tussen burgerlijke
rechter en bestuursrechter stelt grenzen aan de bruikbaarheid
van de nieuwe verzoekschriftprocedure. De nieuwe rechts-
machtverdeling is te vinden in art. 8:89 Awb, waarin de
gedeeltelijke mislukking van dit wetgevingsproject zich naar
mijn mening openbaart. De bestuursrechter is exclusief
bevoegd ten aanzien van schadeverzoeken wegens onrecht-
matige daad op het terrein van het financiële bestuursrecht en
het ambtenarenrecht, nader begrensd als de rechtsgebieden die
worden bestreken door de Centrale Raad van Beroep (CRvB)
en de belastingrechter. In de overige rechtsgebieden, die wor-
den bestreken door de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State (ABRvS; hierna ook: de Afdeling) en het Col-
lege van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB), is de burgerlijke
rechter bevoegd ten aanzien van schadeverzoeken wegens
onrechtmatige daad. Ook diens bevoegdheid is exclusief en
sluit de bevoegdheid van de bestuursrechter uit, behalve in
kleinere schadezaken. Daarvan is sprake als het verzoek om
schadevergoeding maximaal € 25.000 bedraagt. Zo wordt
voorkomen dat burgers ook voor relatief lage bedragen bij
twee verschillende rechters moeten procederen, maar zij
mogen ook dan de voorkeur geven aan de burgerlijke rechter.
De vraag waarom men van burgers die procederen over grote
bedragen wel mag verlangen dat zij hun zaak in twee stukken
knippen, is nooit echt beantwoord. Resultaat is dat wij in gro-
tere schadezaken (buiten het financiële en ambtenarenrecht)
weer geheel terugkeren naar de situatie zoals die bestond tot
medio jaren negentig van de twintigste eeuw. De eiser moet
naar de bestuursrechter om het besluit te doen vernietigen en
naar de burgerlijke rechter voor een veroordeling tot schade-
vergoeding.

2.3 Gevolgen van de nieuwe wet voor de wisselwerking
op het terrein van de onrechtmatige overheidsdaad

De besproken wijziging van de Awb brengt alleen procedurele
veranderingen en geen materieelrechtelijke. De jurisprudentie
over aansprakelijkheid voor onrechtmatige besluiten zal er ver-
moedelijk weinig veranderingen door ondergaan. Met de ver-
nietiging van een besluit is de onrechtmatige daad gegeven en
wordt deze op grond van verkeersopvattingen in beginsel aan
de overheid toegerekend.12 De doctrine van de formele rechts-
kracht blijft bestaan. Een besluit dat niet is vernietigd of her-

11. F.J. van Ommeren, P.J. Huisman, G.A. van der Veen & K.J. de Graaf,
Het besluit voorbij (VAR-reeks 150), Den Haag: Boom Juridische uit-
gevers 2013.

12. L. Di Bella, Toerekening naar verkeersopvattingen bij vernietigde beslui-
ten: tijd voor een ‘update’?, O&A 2013-3, nr. 34.

roepen, wordt geacht rechtmatig te zijn. Op dit beginsel wor-
den maar weinig uitzonderingen gemaakt.13

De wisselwerking tussen privaatrechtelijke en bestuurs-
rechtelijke jurisprudentie over de onrechtmatige overheids-
daad zal op de oude voet verder gaan. Die wisselwerking heeft
goede en slechte kanten.

Een goede kant is dat de burgerlijke rechter en bestuurs-
rechter in zeer veel opzichten op één lijn zijn gekomen. Al kort
na de inwerkingtreding van de Awb hebben de Afdeling, de
CRvB en het CBB hun onrechtmatige-daadsjurisprudentie
afgestemd op die van de burgerlijke rechter.14 Die afstemming
betreft niet alleen de hoofdlijnen, zoals de formele rechts-
kracht en de toerekening naar verkeersopvattingen, maar ook
de specifiekere jurisprudentie. Een voorbeeld is de regel dat
een vergunninghouder voor eigen risico handelt indien hij al
gebruikmaakt van zijn vergunning terwijl er nog bezwaar of
beroep tegen loopt en de vergunning dus nog herroepen of
vernietigd kan worden. Deze door de Hoge Raad gevormde
regel is door de bestuursrechter overgenomen.15 Vervolgens
is in een wisselwerking van bestuursrechtelijke en civielrech-
telijke jurisprudentie een en ander verder genuanceerd.16 Zo
ontstaat geleidelijk aan duidelijkheid over de positie van een
vergunninghouder wiens vergunning door derden wordt
bestreden. Schade die hij lijdt doordat hij de vergunning alvast
gebruikt, blijft voor zijn eigen risico. Maar voor schade als
gevolg van vertraging doordat hij het gebruik van de vergun-
ning uitstelt of opschort, kan de vergunningverlenende over-
heid onder omstandigheden geheel of gedeeltelijk aanspra-
kelijk zijn. Een ander voorbeeld is de jurisprudentie van de
bestuursrechters en de burgerlijke rechter over de onrecht-
matigheid van niet tijdig beslissen. De leer van de formele
rechtskracht wordt daar niet op toegepast, ook niet als er als-
nog (maar te laat) een reëel besluit is genomen. De onrecht-
matigheid bestaat dus ook als de eiser tegen het niet tijdig
beslissen in beroep had kunnen gaan. En de formele rechts-
kracht van het alsnog genomen reële besluit, die maakt dat dit

13. Overzichten zijn te vinden in B.J. van Ettekoven, J.E.M. Polak,
B.P.M. van Ravels, A.A. van Rossum, B.J. Schueler, M.K.G. Tjepkema,
C. Walinge & R.J.G.M. Widdershoven, Overheidsaansprakelijkheid
anno 2013: de stand van de rechtsontwikkeling, Overheid en Aanspra-
kelijkheid 2013-2, p. 49-101; G.A. van der Veen, De Hoge Raad en de
formele rechtskracht. De stand van zaken, JBplus 2009-1, p. 3-17;
J.A.M. van Angeren, De gewone rechter en de bestuursrechtspraak,
Deventer: Kluwer 2012.

14. Zie daarover B.J. Schueler, Schadevergoeding en de Awb, Deventer: Klu-
wer 2005, paragraaf 7.2.

15. HR 29 april 1994, AB 1994, 530 m.nt. FHvdB (Schuttersduin); ABRvS
3 juli 2002, AB 2003, 306 m.nt. BJS.

16. ABRvS 2 februari 2011, AB 2011, 131 m.nt. A.A.J. de Gier; HR 10 april
2009, AB 2009, 320, JB 2009, 383 m.nt. Teunissen (Barneveld/De Ber-
kenhorst).

195 M v V  2 0 1 3 ,  n u m m e r  7 / 8  

Dit artikel van BJu Tijdschriften is gemaakt voor Universiteit Utrecht



  

rechtmatig is qua inhoud en tot stand komen, neemt niet weg
dat het te laat nemen ervan onrechtmatig was.17

Een minder goede kant van deze wisselwerking is dat de
overwegingen van de verschillende rechters soms verschillen,
waardoor vragen rijzen over eventueel bedoelde inhoudelijke
verschillen. Daar zit anderzijds ook weer een voordeel aan,
want verschillen kunnen de rechtsontwikkeling ook bespoedi-
gen doordat de verschillende rechters ‘best practices’ van
elkaar overnemen.

Een slechte kant van de beschreven wisselwerking komt
naar voren als blijkt dat de competentieverdeling tussen bur-
gerlijke rechter en bestuursrechter soms grenzen stelt aan het
uniformeren van de jurisprudentie. Een voorbeeld daarvan is
de jurisprudentie over de onrechtmatigheid van het primaire
besluit na vernietiging van een besluit dat op bezwaar is geno-
men. De burgerlijke rechter houdt consequent vast aan het
beginsel van formele rechtskracht, met als gevolg dat hij aan-
neemt dat het primaire besluit rechtmatig is indien het niet is
herroepen,18 zelfs als men uit de reden voor vernietiging van
het besluit op bezwaar kan afleiden dat ook aan het primaire
besluit een gebrek kleefde.19 Daarom moet een eiser die schade
lijdt ten gevolge van het primaire besluit en die deze schade
civielrechtelijk wil verhalen, doorprocederen in de bestuurs-
rechtelijke kolom, net zolang totdat het primaire besluit is her-
roepen door het bestuursorgaan of door de bestuursrechter.
De bestuursrechter doet het anders. Bij hem hangt het ervan af
of uit de uitspraak, waarbij het besluit op bezwaar is vernie-
tigd, kan worden afgeleid dat ook het primaire besluit
onrechtmatig is. Uit het gebrek dat de grond vormt voor ver-
nietiging van het besluit op bezwaar kan vaak worden afgeleid
dat aan het primaire besluit eenzelfde gebrek kleeft. De forme-
le rechtsgeldigheid van het primaire besluit verzet zich dan
volgens de jurisprudentie van de bestuursrechter niet tegen het
oordeel dat het onrechtmatig is.20 Het verschil tussen beide
rechters is te verklaren uit het gegeven dat de burgerlijke rech-

17. ABRvS 21 november 2001, AB 2002, 183 m.nt. A.M.L. Jansen; CRvB
30 juli 1999, JB 1999, 232; HR 25 oktober 2002, AB 2003, 421 m.nt.
P.J.J. van Buuren, NJ 2003, 171 m.nt. M. Scheltema (Heeze-Leende/
Lammers); CBB 26 mei 2009, AB 2009, 303 m.nt. D.W.M. Wenders;
ABRvS 21 juli 2010, AB 2010, 329 m.nt. B.P.M. van Ravels; HR
22 oktober 2010, NJ 2011, 6 m.nt. M.R. Mok, JB 2010, 249 m.nt.
R.J.N. Schlossels (Curatoren/Gemeente Eindhoven); CRvB 19 juli 2001,
JB 2001, 253 m.nt. Keinemans; CRvB 21 januari 2003, USZ 2003, 96.

18. HR 13 oktober 2006, AB 2007, 270 m.nt. G.A. van der Veen (Enschede-
Gerridzen); HR 13 november 1992, NJ 1993, 629 (Lanser-Haarlemmer-
meer). M. Gelpke, De rechtmatigheidsbeoordeling van primaire besluiten
door de burgerlijke rechter en de bestuursrechter, O&A 2007-85,
p. 155-162. Zie ook R. Ortlep, Veronderstelde aantasting en het in de
regel uitsluiten van overheidsaansprakelijkheid, O&A 2008-103,
p. 246-258; C.N.J. Kortmann, Verstrikt in een woud van ficties. Over
aansprakelijkheid voor vernietigde beslissingen op bezwaar en besluiten
in primo naar aanleiding van het arrest Enschede/Gerridzen, NTBR
2008-6, p. 55; G.A. van der Veen, Aansprakelijkheid voor beslissingen in
primo en causaal verband, NTB 2011-43, p. 298-306; Schueler 2005,
p. 139-145.

19. HR 19 december 2008, NJ 2009, 146 m.nt. M.R. Mok, JB 2009, 71 m.nt.
R.J.N. Schlössels (Hoogland en Mentink-Rotterdam).

20. ABRvS 15 december 2004, AB 2005, 54 m.nt. De Gier; CRvB 9 januari
1996, JB 1996, 36; CBB 20 november 1996, AB 1997, 114 m.nt. J.H. van
der Veen.

ter wil (of moet) voorkomen dat hij op de stoel van de
bestuursrechter gaat zitten door een oordeel te geven over de
onrechtmatigheid van het primaire besluit. Dat oordeel kan
weliswaar besloten liggen in de grond voor vernietiging van
het besluit op bezwaar, maar om die conclusie te kunnen trek-
ken is vaak toch een bestuursrechtelijke interpretatie nodig die
verder gaat dan alleen het uitleggen van de overwegingen van
de bestuursrechter.

3 Nieuwe regels over nadeelcompensatie
In de Awb zal op een nader vast te stellen moment een titel 4.5
worden opgenomen over nadeelcompensatie. De tekst van
deze titel is al in het Staatsblad verschenen, maar de inwer-
kingtreding is uitgesteld omdat er eerst aanpassingswetgeving
nodig is in bijzondere wetten die ook van alles bepalen over
nadeelcompensatie (en planschade).21

De nieuwe regeling van nadeelcompensatie heeft twee gro-
te gevolgen: een verschuiving van de rechterlijke competentie
en een codificatie van het égalité-beginsel.

3.1 Verschuiving van de competentiegrens
De bevoegdheid om te oordelen over nadeelcompensatie voor
schade die wordt veroorzaakt door handelen van bestuurs-
organen, komt geheel bij de bestuursrechter te liggen. Het
nieuwe art. 4:126 Awb heeft het over schade die wordt veroor-
zaakt door de rechtmatige uitoefening van publiekrechtelijke
bevoegdheden en taken door bestuursorganen. Dat zijn
bestuursorganen in de zin van art. 1:1 Awb. Daar valt niet de
gehele overheid onder. De formele wetgever valt hierdoor niet
onder de reikwijdte van de nadeelcompensatieregeling (verge-
lijk art. 1:1 lid 2 Awb). En als gevolg van art. 1:6 Awb is de
nadeelcompensatieregeling evenmin van toepassing op de
opsporing en vervolging van strafbare feiten. In zoverre kun-
nen geschillen over nadeelcompensatie ook in de toekomst
nog bij de burgerlijke rechter terechtkomen.22 Maar nadeel-
compensatie ter zake van besluiten en andere vormen van
publieke taakuitoefening door een bestuursorgaan komt straks
alleen bij de bestuursrechter terecht. Daarom zullen onder
meer geschillen over nadeelcompensatie voor de gevolgen van
beleidsregels, bestuurswetgeving (algemene maatregelen van
bestuur, ministeriële regelingen, verordeningen), feitelijke
handelingen en beleidswijzigingen in de toekomst door de
bestuursrechter worden beoordeeld. Nu nog vallen dergelijke
geschillen in het domein van de burgerlijke rechter, tenzij een
bijzondere wettelijke regeling of beleidsregel een grondslag
biedt voor een nadeelcompensatiebesluit (want dan staat daar
beroep tegen open bij de bestuursrechter).

Het is nu interessant wat de Hoge Raad zal gaan doen met
zijn jurisprudentie over rechtmatige overheidsdaden waarbij

21. Stb. 2013, 50 (de wet zelf) en Stb. 2013, 162 (de deels uitgestelde inwer-
kingtreding).

22. Voor sterk op nadeelcompensatie gelijkende aansprakelijkheid voor for-
mele wetgeving (opgehangen aan art. 1 Eerste Protocol EVRM) zie HR
16 november 2001, AB 2002, 25 m.nt. PvB (Wet herstructurering var-
kenshouderij). Voor strafvorderlijk optreden zie HR 30 maart 2001, AB
2001, 412 m.nt. ThGD; HR 17 september 2004, AB 2006, 41 m.nt.
B.P.M. van Ravels. Kamerstukken II 2010/11, 32 621, nr. 3, p. 14.
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het achterwege laten van compensatie onrechtmatig is omdat
de belangenafweging en het égalité-beginsel daartoe verplich-
ten.23 Dit kan bij de burgerlijke rechter bijvoorbeeld aan de
orde komen als een eiser opkomt tegen een beleidsregel, een
verordening of een feitelijk handelen, stellende dat daarmee
een onrechtmatige daad is gepleegd. Als de eiser zich zuiver en
alleen baseert op schending van het égalité-beginsel, ligt het
voor de hand dat hij onder het toekomstige recht niet-ontvan-
kelijk zal worden verklaard omdat er dan een bestuursrechte-
lijke rechtsgang is.24 Het is ook denkbaar dat de eiser zijn vor-
dering baseert op iets anders dan het égalité-beginsel. Hij kan
stellen dat de belangenafweging disproportioneel is en daar-
mee in strijd met art. 3:4 lid 2 Awb.25 De eiser kan ook aan-
voeren dat in de belangenafweging rekening had moeten wor-
den gehouden met gewekte verwachtingen of rechtszekerheid.
Dergelijke vorderingen zijn gemakkelijk te baseren op het éga-
lité-beginsel, maar even gemakkelijk is dat beginsel te omzeilen
door aan te voeren dat is gehandeld in strijd met normen van
proportionaliteit, vertrouwen of rechtszekerheid (ongeschre-
ven zorgvuldigheidsnormen). En dan zijn we weer terug bij de
onrechtmatige daad, waarmee de burgerlijke rechter weer
bevoegd is.

3.2 Codificatie van het égalité-beginsel
Het toekomstige art. 4:126 lid 1 Awb bepaalt dat een vergoe-
ding wordt toegekend indien sprake is van schade die uitstijgt
boven het normale maatschappelijke risico en benadeelde in
vergelijking met anderen onevenredig zwaar treft. Hiermee is
het beginsel van égalité devant les charges publiques (de gelijk-
heid van burgers voor de publieke lasten) als algemene grond-
slag voor nadeelcompensatie in de Awb gecodificeerd. Dit
égalité-beginsel en de gevolgen ervan zijn tot ontwikkeling
gekomen in een wisselwerking tussen bestuursrechtelijke en
civielrechtelijke jurisprudentie.

De twee hoofdbestanddelen van het beginsel liggen beslo-
ten in het criterium van de speciale last (de verzoeker wordt in
vergelijking met andere burgers zwaarder belast) en het crite-
rium van de abnormale last (zijn schade valt niet binnen het
normale maatschappelijke risico). Het criterium van de spe-
ciale last roept moeilijke vragen op, vooral omdat vaak niet
duidelijk is met welke ‘referentiegroep’ de verzoeker moet
worden vergeleken.26 Soms is dit criterium goed toepasbaar,
met name als een overheidsmaatregel een grote groep burgers
treft, maar binnen die groep een aantal extra zwaar getroffe-
nen kan worden aangewezen.27 Een burger die wordt getroffen

23. Zie daarover (onder vele anderen): M.K.G. Tjepkema, Nadeelcompensa-
tie op basis van het égalité-beginsel. Een onderzoek naar nationaal, Frans
en Europees recht (deel I), Deventer: Kluwer 2010; P.J.J. van Buuren,
Varkensmester. Schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen, AB
Klassiek, nr. 18, Deventer: Kluwer 2009.

24. Grond voor deze verwachting biedt het arrest HR 28 maart 2008, NJ
2008, 475 m.nt. Mok (Asha).

25. Dat in deze gevallen van overeenkomstige toepassing is (art. 3:1 Awb).
26. Tjepkema 2010, hoofdstuk 7; G.M. van den Broek, De toekomst van

nadeelcompensatie in het omgevingsrecht, Tijdschrift voor Omgevings-
recht 2012, nr. 4.

27. Standaardvoorbeeld is HR 18 januari 1991, AB 1991, 656 m.nt. FHvdB,
NJ 1992, 638 m.nt. CJHB, AB-klassiek zesde druk, nr. 18 m.nt. PvB.

door een overheidsmaatregel onderscheidt zich daardoor
meestal al van andere burgers, maar dat kan natuurlijk niet
voldoende zijn om aan de voorwaarde voor vergoeding te vol-
doen. Daarom hangt in de praktijk het recht op nadeelcom-
pensatie vooral af van het criterium van de abnormale last.
Tjepkema stelt dat de verhouding tussen de abnormale en spe-
ciale last vooral complementair van aard is: beide criteria vul-
len elkaar aan.28 Eigenlijk komt het erop neer dat het crite-
rium van de speciale last vaak wordt overgeslagen omdat het
niet goed toepasbaar is. Tijdens de wetsgeschiedenis is dan ook
terecht de vraag gesteld of het wel zo’n goed idee is om een cri-
terium in de wet op te nemen dat vaak moet worden weg-
gemoffeld omdat het niet toepasbaar is.29

Het maatschappelijke risico is meestal het beslissende cri-
terium. In de toelichting op de nieuwe wet wordt voor de
invulling van het criterium verwezen naar jurisprudentie van
de Afdeling en de Hoge Raad.30 De Afdeling omschrijft dit
criterium als volgt: ‘Bij het normaal maatschappelijk risico
gaat het om algemene maatschappelijke ontwikkelingen en
nadelen waarmee men rekening kan houden, ook al bestaat
geen zicht op de omvang waarin, de plaats waar en het
moment waarop deze zich zal concretiseren en de omvang van
de nadelen die daaruit eventueel zullen voortvloeien.’31 In
2004 heeft de Hoge Raad de factoren beschreven die van
belang zijn voor de bepaling van het normale maatschappelijke
risico: ‘De vraag of in een bepaald geval de gevolgen van een
overheidshandeling buiten het normale maatschappelijk risico
of het normale bedrijfsrisico vallen, moet worden beantwoord
met inachtneming van alle van belang zijnde omstandigheden
van het geval. Van belang kan hierbij onder meer zijn enerzijds
de aard van de overheidshandeling en het gewicht van het
daarmee gediende belang alsmede in hoeverre die handeling en
de gevolgen daarvan voorzienbaar zijn voor de derde die als
gevolg daarvan schade lijdt, en anderzijds de aard en de
omvang van de toegebrachte schade.’32 Volgens de memorie
van toelichting komt gewicht toe aan onder andere de aard
van de schadeveroorzakende gebeurtenis, 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 voorde-
lige positie waarin betrokkene als gevolg van overheidshande-
len of -nalaten verkeerde en de mogelijkheid om het nadeel
door te berekenen. Daarbij is ook van belang of de benadeelde
een particulier persoon dan wel een ondernemer of onder-
neming is.33

De nadere invulling van het normale maatschappelijke risi-
co is een goed voorbeeld van decennialange wisselwerking tus-

28. Tjepkema 2010, p. 403.
29. Kamerstukken I 2011/12, 32 621, B (voorlopig verslag), p. 6.
30. Kamerstukken II 2010/11, 32 621, nr. 3, p. 23. Van den Broek 2012,

p. 100.
31. ABRvS 16 november 2011, AB 2012, 43; ABRvS 11 januari 2012,

zaaknr. 201104903; ABRvS 9 februari 2011, zaaknr. 201002871/1/H2;
ABRvS 11 november 2009, AB 2010, 6. Hierover Van den Broek 2012.

32. HR 17 september 2004, AB 2006, 41.
33. Kamerstukken II 2010/11, 32 621, nr. 3, p. 23. Van den Broek 2012,

p. 100.
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sen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter. Nu heeft de
wetgever het resultaat van deze wisselwerking opgepakt en bij
de bestuursrechter neergelegd. Dit betekent het einde van de
wisselwerking, die medio twintigste eeuw in gang is gezet en
zelfs valt terug te voeren op het proefschrift van Paul Schol-
ten.34 Toch is het goed dat de bevoegdheid om over nadeel-
compensatie te oordelen vrijwel geheel bij de bestuursrechter
terechtkomt. Niet alleen omdat het een typisch bestuursrech-
telijke materie is, maar vooral omdat de bestuursrechtelijke
procedure een laagdrempelige (of in een Vlaamse term: een
‘burgernabije’) rechtsbescherming biedt. De kosten en het
procesrisico van een civiele procedure zouden een belangrijke
belemmering vormen voor het realiseren van de verdelende
rechtvaardigheid waar de nadeelcompensatie voor bedoeld is.
En ook de overheid zelf heeft belang bij een ‘burgernabije’
besluitvorming en geschillenbeslechting over nadeelcompensa-
tie. Want het gaat vaak om smeerolie, die moet helpen deze
maatregelen maatschappelijk aanvaardbaar te maken.

3.3 Behoud van het beroep tegen een schadebesluit
De procedures zullen in het nieuwe stelsel, net als thans,
gericht zijn tegen een besluit over de toekenning of weigering
van nadeelcompensatie en niet de vorm hebben van een ver-
zoekschriftprocedure. Een argument hiervoor is dat het
bestuursorgaan over nadeelcompensatie beslist op basis van
een afweging in het kader van het égalité-beginsel, waarbij het
zelf feiten moet onderzoeken (zo nodig met inzet van onaf-
hankelijke deskundigen) en belangen moet afwegen. Dat het
bestuursorgaan belangen moet afwegen, betekent op zich nog
niet dat het beleidsvrijheid of beoordelingsvrijheid heeft bij de
beoordeling van een verzoek. Volgens De Poorter en De Graaf
kan uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel wor-
den afgeleid dat volgens de regering het bestuursorgaan hier
(waarschijnlijk) geen beleidsvrijheid of beoordelingsvrijheid
heeft.35 Maar de Afdeling heeft onlangs in een principieel
geformuleerde uitspraak wel beoordelingsvrijheid aangeno-
men bij de toepassing van het (thans nog ongeschreven) égali-
té-beginsel.36 Nu deze uitspraak is gedaan met in het vooruit-
zicht de inwerkingtreding van de nieuwe titel over nadeel-
compensatie in de Awb, lijkt het mij onwaarschijnlijk dat de
Afdeling na die inwerkingtreding een principieel andere koers
zal gaan varen.

4 Afronding
Bij een eerdere wijziging van de Awb, de vierde tranche van de
Awb, kwam de relatie tussen burgerlijk recht en bestuursrecht
aan de orde in de memorie van toelichting.37 Die sloot aan bij

34. B. Schueler, Onvermijdelijke schade bij rechtmatige overheidsdaad, in:
N.F. van Manen & R.H. Stutterheim (red.), Honderd jaar billijkheid,
Nijmegen/Amsterdam: Ars Aequi Libri/Paul Scholten Instituut 1999,
p. 57-68.

35. J.C.A. de Poorter & K.J. de Graaf, Doel en functie van de bestuursrecht-
spraak: een blik op de toekomst, Den Haag: Raad van State 2011,
p. 132-133. Naar aanleiding van Kamerstukken II 2010/11, 32 621, nr. 3,
p. 17.

36. ABRvS 5 december 2012, nr. 201112232 (Wouwse Tol).
37. Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 16.

de jurisprudentie van de Afdeling over (onder andere) het zelf-
standige schadebesluit: ‘In beginsel gelden de bepalingen die in
het BW en de Awb zijn opgenomen, ieder voor de terreinen
die door deze wetten worden bestreken. Evenzeer als de regels
in de Awb slechts voor het bestuursrecht zijn bedoeld, zijn die
in het BW opgesteld voor het privaatrecht. Dat neemt niet
weg dat regels in het ene rechtsgebied van overeenkomstige
toepassing kunnen zijn in het andere rechtsgebied.’38 Met
andere woorden: bestuursrecht en privaatrecht dienen waar
mogelijk gelijk te zijn en waar nodig te verschillen. Een funda-
ment voor deze visie kan worden gevonden in het concept van
de ongeschreven rechtsbeginselen, zoals die betreffende ver-
goeding van onrechtmatig toegebrachte schade of terugbeta-
ling van hetgeen onverschuldigd is betaald. Deze beginselen
laten zich in het bestuursrecht en in het privaatrecht uitwer-
ken op een wijze die onnodige verschillen vermijdt en nodige
verschillen aanbrengt. Zo ontstaat er een bestuursrechtelijk
vermogensrecht voor rechtsverhoudingen die tot voor kort
door privaatrecht werden beheerst. Als de burgerlijke rechter
het BW toepast op een publiekrechtelijk geschil, past hij het
burgerlijk recht slechts analoog toe. Regels uit het ene rechts-
gebied zijn ‘van overeenkomstige toepassing’ in het andere
rechtsgebied, voor zover de aard van de te regelen verhoudin-
gen zich daartegen niet verzet.39

Hoewel deze visie weinig invloed lijkt hebben gehad op
de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrecht-
matige besluiten, is zij daarmee ook niet in strijd. De toepas-
selijkheid van bestuursrecht of burgerlijk recht is niet afhan-
kelijk van de competentieverdeling. En omgekeerd wordt de
competentieverdeling ook niet bepaald door de indeling in
materiële rechtsgebieden.

Dit roept wel de vraag op waarom we met twee verschil-
lende rechters werken.40 Als men ervan uitgaat dat in geschil-
len over aansprakelijkheid de burgerlijke rechter geen ander
recht behoort toe te passen dan de bestuursrechter, dan kan de
reden voor het toedelen van bevoegdheden aan de burgerlijke
rechter alleen worden gevonden in de procesrechtelijke ver-
schillen. Voor welke soort aansprakelijkheidsgeschillen is het
burgerlijk procesrecht beter geschikt, en voor welke het
bestuursprocesrecht? Zo bezien is het goed te verdedigen dat
geschillen over nadeelcompensatie (vrijwel) geheel bij de
bestuursrechter zijn ondergebracht, waar laagdrempelige, ‘bur-
gernabije’ rechtsbescherming en geschillenbeslechting worden

38. Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 15. Zie voor een actuele fun-
damentele beschouwing F.J. van Ommeren & P.J. Huisman, Van besluit
naar rechtsbetrekking: een groeimodel, in: F.J. van Ommeren, P.J. Huis-
man, G.A. van der Veen & K.J. de Graaf, Het besluit voorbij (VAR-
reeks 150), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2013.

39. M.W. Scheltema & M. Scheltema, Gemeenschappelijk recht. Wisselwer-
king tussen publiekrecht en privaatrecht, Deventer: Kluwer 2008;
F.J. van Ommeren, Een andere visie op de verhouding tussen publiek-
recht en privaatrecht. Van de gemene rechtsleer naar de gemeenschappe-
lijke rechtsleer, Nijmegen: Ars Aequi 2012, p. 570 e.v.

40. L.F. Wiggers-Rust, Roeien tegen de stroom in? Over de verhouding tus-
sen privaatrecht en bestuursrecht, NJB 2013, nr. 1299, stelt deze vraag en
roept op tot een nog verdergaand debat over de vraag of de ‘kloof tussen
beide rechtstakken’ kan worden gedempt. Is het nog wel zinvol de onder-
scheiding te blijven maken?
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geboden. Het is om dezelfde reden ook goed verdedigbaar dat
onrechtmatige-daadsgeschillen over kleine bedragen steeds aan
de bestuursrechter kunnen worden voorgelegd. Minder dui-
delijk is het waarom burgers die grote schade lijden geen
behoefte zouden hebben aan een burgernabije rechtsbescher-
ming en geschillenbeslechting. Maar als men de huidige
inrichting van het bestuursprocesrecht en het burgerlijk pro-
cesrecht beziet, is het wel begrijpelijk dat complexe aanspra-
kelijkheidsgeschillen geacht worden beter te kunnen worden
opgelost in het burgerlijk proces. Dat biedt op een aantal pun-
ten betere voorzieningen in schadegeschillen (met name op
het terrein van het bewijsrecht en de mogelijkheid van tussen-
uitspraken). Maar wellicht zal de behoefte aan een civielrech-
telijke aanpak van de overheidsaansprakelijkheid verdwijnen
als de nu geïntroduceerde bestuursrechtelijke verzoekschrift-
procedure verder tot ontwikkeling wordt gebracht.
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