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Hoofdstuk HL Rechtsbescherming terzake van schadeveroozakend 
handelen van de overheid 

Onderdeel m.A: Ontwikkelingen in het adminstratief schadevergoedings
recht {Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, september 
1993*, pag. 249-256). 

ni.A.l Inleidende opmerking 

"Het geheel van beschreven regels, dat de term systeem niet verdient, is vooral lelijk", 
schreef J.H.W. de Planque aan het slot van zijn preadvies voor de VAR in 19891 over 
het administratief schadevergoedingsrecht. In dit artikel wordt op verzoek van de re-
daktie ingegaan op een aantal ontwikkelingen op dit terrein sindsdien. Allereerst komt 
aan de orde de huidige stand van zaken met betrekking tot de competentie-
problematiek bij schade-aanspraken jegens de overheid (vooral ten aanzien van de zo
genoemde rechtmatige overheidsdaad2) en met betrekking tot de jurisprudentie 
(III.A.2 en III.A.3). Vervolgens wordt ingegaan op de vraag wat de nieuwe wetgeving 
onder meer voor de aldus gesignaleerde problemen in petto heeft (III.A.4 t/m ÏÏI.A.6) . 

III.A.2 De competentie-problematiek naar huidig recht 

Zoals bekend geven de beide rechtsprekende afdelingen van de Raad van State over 
schade-aanspraken slechts in bepaalde gevallen een oordeel. In de eerste plaats is dat 
natuurlijk het geval, wanneer de wet dat expliciet regelt. Een duidelijk voorbeeld 
vormt de regeling van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening met beroep 
op de Kroon, dat gelet op het bepaalde in de Tijdelijke wet Kroongeschillen sinds 
1988 een beroep op de Afdeling voor de geschillen van bestuur is. Beroep op de Af
deling rechtspraak van de Raad van State op grond van de Wet-Arob bestaat, wanneer 
een regeling een publiekrechtelijke grondslag geeft voor een aanspraak op schadever 
goeding doch zelf niet voorziet in een beroepsregeling. 

In de jurisprudentie van de Afdeling rechtspraak is voorts uitgemaakt, dat een publiek
rechtelijke grondslag als bedoeld aanwezig is, wanneer een dergelijke aanspraak wordt 
gebaseerd op (pseudo-wettelijke) beleidsregels, mits deze zijn gepubliceerd in de 
Staatscourant of op een andere, in die jurisprudentie voorgeschreven wijze. De Af
deling rechtspraak acht derhalve het aanwezig zijn van een voldoende publiek-

* De lezer zij erop bedacht dat in UIA niet de gewijzigde jurisprudentie na de inwerkingtreding van de 
Algemene wet bestuursrecht op 1 januari 1994 is verwerkt. Dit onderdeel is toch opgenomen, omdat het 
de uitgangspositie van die jurisprudentie goed weergeeft. Het thans (najaar 1998) geschreven onder
deel III.B bevat uiteraard wel die actualisering. 
1 Koeman & De Planque (1989). 
2 Dit onderwerp was in de afgelopen jaren een geliefd onderwerp voor een dissertatie. Zie: Van den 
Berk (1991), Te Rijdt (1991), Huijgen (1991) (welke dissertatie overigens een ruimer terrein beslaat). 
Zie over deze dissertaties onder meer De Haan (1992). 
3 Het probleem van de proceskosten in administratieve zaken blijft in dit stuk buiten beschouwing al 
zijn de ontwikkelingen op dit terrein belangwekkend. Deze bijdrage zou anders echter te omvangrijk 
worden. Zie onder meer De Groot (1992) en Langbroek & Spelt (1992) 
4 Zie voor een overzicht onder meer Koeman & De Planque (1989), Van den Berk (1991) en het pread
vies van Meijer (1988). 
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rechtelijke grondslag voor een besluit terzake van een schade-aanspraak beslissend 
voor haar competentie. Is een dergelijke publiekrechtelijke grondslag niet aanwezig, 
dan is de beslissing van een overheidsorgaan terzake van een schade-aanspraak een 
rechtshandeling naar burgerlijk recht en geen beschikking in de zin van de Wet-Arob, 
zodat de burgerlijke rechter competent is om over de desbetreffende schade-aanspraak 
te oordelen. Daarnaast oordeelt de Afdeling rechtspraak ook over schade-aanspraken 
in het kader van beroepszaken tegen beslissingen, die niet primair op schade
aanspraken betrekking hebben (bijv. beslissingen omtrent vergunningen, ontheffingen, 
aanschrijvingen bestuursdwang), waarbij beoordeeld moet worden of de schade-
aspekten voldoende aandacht hebben gekregen (zogenaamde onzuivere schadebes
lissingen). De competentie van de administratieve rechter is dan gelegen in zijn 
bevoegdheid te oordelen over de voor Arob- beroep vatbare vergunningen etc. 

Naast deze bevoegdheden van de administratieve rechter om over schade-aanspraken 
te oordelen heeft hij ook naar huidig recht de bevoegdheid om in geval van 
vernietiging van een beslissing indien daartoe termen zijn, een schadevergoeding aan 
een betrokkene toe te kennen. Naar huidig recht laat dat echter de mogelijkheid om de 
gewone rechter op grond van onrechtmatige daad te benaderen uitdrukkelijk onverlet. 
In de praktijk komt het er op neer, dat van deze bevoegdheid van de administratieve 
rechter een zeer terughoudend gebruik wordt gemaakt. Bij deze schade-aanspraken 
kan men niet meer spreken van rechtmatig toegebrachte schade, doch komen wij op 
het terrein van de schade-aanspraken naar aanleiding van onrechtmatige daad; er is 
immers sprake van een vernietigde beschikking en dan staat de onrechtmatigheid vol
gens de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad vast5. 

Bestaat er geen rechtsgang naar de administratieve rechter ten aanzien van een schade
aanspraak, dan kan men zich in ieder geval steeds wenden tot de civiele rechter. Daar
bij zal men echter -wil men een goede kans hebben op succes- zijn vordering steeds in 
termen van een onrechtmatige overheidsdaad aan de burgerlijke rechter moeten voor
leggen. Een aanspraak tot schadevergoeding naar aanleiding van rechtmatig over
heidshandelen kent ons Burgerlijk Wetboek immers niet. Zoals bekend, vormt deze 
complicatie voor de burgerlijke rechter geen beletsel om voor een belangrijke bijdrage 
aan het leerstuk van de schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen zorg te 
dragen. Indien door bedrijven of partikulieren schade wordt geleden tengevolge van 
besluiten die met het oog op het algemeen belang op zichzelf juist waren, vormt het 
feit dat in die besluitvorming de belangen van de betrokkenen onvoldoende tot hun 
recht zijn gekomen, met name in verband met het niet aanbieden van schadevergoed
ing, toch voldoende grondslag om op grond van een aldus geconstrueerde onrecht
matige daad ten behoeve van de gedupeerden tot een veroordeling tot schadever
goeding te komen. Uit de periode van na de preadviezen van De Planque en Koeman 
vormt het Leffers-arrest van de Hoge Raad van 18 januari 19916 een duidelijke illus
tratie van zowel het feit, dat niet steeds een toegang bestaat tot een administratieve 
rechter als van het feit dat de omstandigheid dat de gewone rechter het moet doen met 
het instrumentarium van de onrechtmatige daad, geen beletsel behoeft te vormen voor 
een betrekkelijk verregaande honorering van schade-aanspraken naar aanleiding van 
een besluit, dat behoudens het schade-aspekt op zichzelf terecht is uitgevaardigd. 

Zie onder meer het rechtspraakoverzicht van Koeman in het Praktijkboek Administratief Recht, 
hoofdstuk XX. 
6 AB 1991, 241 m.nt. F.H.v.d. Burg Zie over dit arrest onder meer Van Buuren in AB klassiek, p. 274 
e.v. en Van Buuren (1991b) Daarover kritisch Van den Berg (1991) met nawoord van Van Buuren. 
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Inmiddels is de competentie-problematiek nog veel ingewikkelder dan zij hiervoor 
werd voorgesteld. Anders dan de Raad van State acht de Ambtenarenrechter {lees 
thans, najaar 1998: de sektor bestuursrecht van de rechtbank) zich wel bevoegd om te 
oordelen over besluiten terzake van "zuivere" schade-aanspraken en behoeft daarvoor 
geen publiekrechtelijke grondslag aanwezig te zijn. Dit "intern bestuursrechtelijke" 
verschil met de jurisprudentie van de Raad van State is overigens wel te verklaren: de 
competentie van de Ambtenarenrechter wordt bepaald door artikel 3 van de Amb
tenarenwet, ingevolge welk artikel de Ambtenarenrechter bevoegd is te oordelen over 
ieder en derhalve dus in beginsel ook ieder (civielrechtelijk) besluit of handeling ten 
opzichte van een ambtenaar als zodanig, terwijl de competentie van de Afdeling recht
spraak van de Raad van State wordt beheerst door het beschikkingsbegrip, waarvan de 
rechtshandeling naar burgerlijk recht expliciet is uitgezonderd. De competentie van het 
College van Beroep voor het bedrijfsleven strekt zich blijkens zijn jurisprudentie ook 
uit over weigeringen tot schadevergoeding. Het verschil met de jurisprudentie van de 
Raad van State op dit terrein is echter weer minder gemakkelijk te verklaren. 

Deze op zich allerminst nieuwe en in het kader van het bestek van dit artikel globale 
aanduiding van de rechterlijke competentie met betrekking tot schade-aanspraken is 
nodig om straks te kunnen bezien of de thans in behandeling zijnde onderdelen van de 
Algemene wet bestuursrecht alsmede het wetsontwerp tot voltooiing eerste fase her
ziening rechterlijke organisatie veranderingen c.q. oplossingen zullen brengen. Al
vorens daarop in te gaan maak ik, mede ten behoeve van een beoordeling van die 
nieuwe wetgeving, een paar tussenopmerkingen over de jurisprudentie van de laatste 
jaren. 

III.A.3 Jurisprudentie 

De ontwikkelingen op het terrein van het administratieve schadevergoedingsrecht 
hebben voor wat betreft de schade-aanspraken zonder publiekrechtelijke grondslag 
goeddeels stil gelegen. Met name de Afdeling rechtspraak van de Raad van State is er 
niet toe overgegaan de beschreven jurisprudentie over haar competentie terzake van 
zelfstandige schade-aanspraken te verruimen. Met die op zichzelf wel begrijpelijke 
interpretatie van het beschikkings-begrip in de Wet-Arob heeft de Afdeling recht
spraak de pas afgesneden naar een ontwikkeling, waarbij zij als algemene administra
tieve rechter leiding zou hebben gegeven aan de ontwikkeling van het leerstuk van de 
schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad. Dat is vanuit een meer algemene 
optiek onbevredigend te achten, nu dat tot gevolg heeft dat die ontwikkeling op ver
snipperde wijze verder gaat. Daartegenover staan ontwikkelingen bij de administratie
ve rechter, die zijn toe te juichen zoals de zich evoluerende jurisprudentie van de Af
deling voor de geschillen van bestuur op het terrein van artikel 49 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening sinds de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet Kroongeschil 
len. Vormden de uitspraken van de Kroon met betrekking tot artikel 49 WRO geen 
toonbeeld van goed gemotiveerde en op elkaar afgestemde jurisprudentie en had de 
Kroon bovendien de neiging tot een wel zeer grote terughoudendheid ten aanzien van 
schade-aanspraken, de jurisprudentie van de Afdeling voor de geschillen van bestuur 
heeft zich sterk geëvolueerd in een richting, waarbij het toekennen van schadevergoe
dingen na bestemmingswijzingen veel minder uitzondering is geworden dan voorheen. 



- 6 6 -

Steeds meer is sprake van een inzichtelijk stelsel van plan- en schadevergoedings
recht7. 

Het moge op zichzelf verheugend zijn dat de Afdeling voor de geschillen van bestuur 
daar waar zij bij wet expliciet competent is verklaard over schade-aanspraken, een 
steeds bevredigender jurisprudentie laat zien, vanuit een meer algemene optiek roept 
deze ontwikkeling wel enige vraagtekens op. Immers, uitsluitend het feit dat een be
paalde ontwikkeling als een gevolg kan worden beschouwd van een bestemmings
wijziging in de zin van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is bepalend 
voor de schade-aanspraak op grond van dat artikel en derhalve ook voor de vraag of 
men toegang heeft tot de Afdeling voor de geschillen van bestuur. Daardoor kan het 
bijvoorbeeld voorkomen dat de gevolgen van een verkeerscirculatieplan in de ene ge
meente wel aanspraak geeft op vergoeding op grond van artikel 49 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening (nl. wanneer zulks leidt tot wijziging van een bestemmingsplan 
dan wel tot anticipatie-procedures), terwijl wellicht meer ingrijpende- wijzigingen van 
de verkeerssituatie in een andere gemeente soms zonder bestemmingswijziging kun
nen worden doorgevoerd, zodat er geen aanspraak op grond van artikel 49 en geen 
toegang tot de Afdeling voor de geschillen van bestuur bestaat. In feite gaat het in bei
de gevallen om de vraag of de gelaedeerden, wier bedrijven bijvoorbeeld door de be
treffende maatregel onbereikbaar worden, een tegemoetkoming zouden moeten krijgen 
voor de schade die zij hebben geleden tengevolge van besluiten van de overheid, die in 
het kader van haar publieke taak alleszins gerechtvaardigd (kunnen) zijn. Het doet 
naar mijn oordeel dan betrekkelijk willekeurig aan om de gemeente, die in het geheel 
geen bestemmingsplan had en derhalve gemakkelijk haar hele verkeerscirculatie kon 
wijzigen, daar nog een extra premie voor te geven, daaruit bestaande dat er geen aan
spraak op schadevergoeding jegens haar op grond van artikel 49 bestaat. Veelal zal 
men als gedupeerde dan slechts de mogelijkheid hebben van een vordering bij de bur
gerlijke rechter bij wie men slechts kans maakt met een op een onrechtmatige over-
heidsdaad gebaseerde vordering, hetgeen indien de (verkeers)maatregelen beleidsma
tig verdedigbaar zijn, niet eenvoudig 

Het ligt naar mijn oordeel weinig voor de hand om dit soort problemen, waarvan nog 
meer voorbeelden kunnen worden gegeven, op te lossen door verruiming van de mo
gelijkheden van claims bij de gewone rechter. Naar mijn oordeel past het beter in ons 
systeem van rechtsbescherming tegen de overheid, wanneer ook op het terrein van dit 
soort schade-aanspraken gespecialiseerde administratieve rechters de ontwikkeling 
verder bepalen. Dat betekent dat, analoog aan de bedoelde, artikel 49-jurisprudentie 
van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de laatste jaren, de rechtspraak 
over schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad in één hand bij de adminis
tratieve rechter zou moeten worden gebracht. Het voorstel van Van den Berk in haar 
dissertatie tot opneming van een zodanige competentie-scheppende bepaling (met cri
teria gelijk aan artikel 49 W.R.O., doch zich niet beperkend tot het ruimtelijk bes
tuursrecht) verdient daarom ondersteuning8. Haar promotor heeft recentelijk een uit
gebreider voorstel gedaan, dat enerzijds beoogt meer inhoudelijke criteria te geven dan 
het voorstel van Van den Berk en dat anderzijds een aantal wettelijke procedureregels 

7 Zie onder meer Van Wijmen in een annotatie in Bouwrecht 1991, p. 546, die stelt "dat de planschade-
rechter zich geleidelijk aan ontwikkelt als een echte "schaderechter", als zodanig de gewone -vooral in 
onteigeningen- al sedert jaar en dag pleegt op te treden". 
Volgens Van Buuren (1993) was deze koers door de Kroon al ingezet sinds het kritische rapport van de 
Commissie-Samkalden in 1983 (vide p. 93). 
8 Van den Berk (1991) p. 249. Ik heb dit voorstel elders reeds ondersteund, J.E.M. Polak (1992) 
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geeft "om te hoge bestuurslasten te voorkomen en een efficiënte afhandeling mogelijk 
te maken"9. In dat voorstel wordt tot uitdrukking gebracht, dat slechts degene die on
evenredig is getroffen "in vergelijking met anderen" een recht op schadevergoeding 
toekomt. Ik vraag mij af of het verstandig is deze beperking zo algemeen te fixeren. Ik 
geloof dat in de jurisprudentie niet steeds te ontwaren is, dat slechts zij die in verge
lijking met anderen onevenredig zwaar worden getroffen, een schadevergoedingsrecht 
hebben. Ik zelf zou er de voorkeur aan geven om voorshands van het geven van meer 
inhoudelijke criteria dan de naar het oordeel van Van Buuren "tautologische " artikel 
49-criteria af te zien: juist het feit dat tot nu toe verschillende rechters de jurispruden
tie hebben moeten ontwikkelen, heeft nog wel eens tot verschillende benaderingen 
geleid, zoals Van Buuren zelf constateert. Daarom acht ik het verstandiger eerst één 
rechter terzake competent te maken -dat is een punt waarbij ingrijpen van de wetgever 
beslist noodzakelijk is- en de ontwikkeling van de inhoudelijke criteria onder een 
bepaling als door Van den Berk voorgesteld (die kan worden aangevuld met de door 
Van Buuren bepleite en naar mijn oordeel waardevolle procedurele bepalingen over de 
behandeling van verzoeken tot schadevergoeding) af te wachten1 . Ten aanzien van 
beide voorstellen verdient tenslotte de aandacht of niet ook besluiten met betrekking 
tot vergoeding van schade tengevolge van algemeen verbindende voorschriften, zoals 
in het Leffers-arrest aan de orde was, onder de regeling zouden moeten vallen, zodat 
ook ten aanzien daarvan dezelfde administratieve rechter competent zou zijn. 

III.A.4 Voorziet de beoogde nieuwe wetgeving in adequate oplossingen 

In het nieuwe bestuursprocesrecht zal niet langer het begrip "beschikking" voor de 
mogelijkheden van bezwaar en beroep centraal staan, doch het begrip "besluit". Arti
kel 1:3 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht definieert een besluit als een schrifte
lijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshan
deling, terwijl artikel 8:1 lid 1 in de mogelijkheid van beroep tegen zo'n besluit bij de 
bevoegde administratieve kamer van de rechtbank voorziet. Dat betekent dat ook in de 
toekomst in het algemeen geen beroep open zal staan van burgerrechterlijke rechts
handelingen van de overheid bij de administratieve rechters (:de in te stellen admini
stratieve kamers van de rechtbanken met vervolgens de mogelijkheid van partijen van 
appèl op de Afdeling bestuursrechtspraak). Het ligt daarmee tevens in de rede, dat -in 
de lijn van de huidige jurisprudentie van de Afdeling rechtspraak van de Raad van 
State- geschillen over zelfstandige schadebesluiten als hiervoor besproken, waarbij 
geen publiekrechtelijke grondslag voor een schade-aanspraak kan worden aangewe
zen, ook in de toekomst niet aan die administratieve rechters zullen kunnen worden 
voorgelegd. De huidige jurisprudentie van de Ambtenarenrechter zal kunnen worden 
gecontinueerd11. De administratieve kamer in eerste instantie zal derhalve vermoede
lijk een beroep tegen een besluit tot weigering schade te vergoeden aan een winkelier 
die schade heeft geleden omdat de straat voor zijn winkel een tijd lang is opgebroken, 
niet-ontvankelijk achten, doch een beroep tegen een besluit tot weigering van schade
vergoeding aan een ambtenaar die schade heeft geleden, omdat men een met hem ge-

9 Van Buuren (1993), met name p. 106 e.v. 
10 Hierbij sluit aan de (met het oog op de uitbouw van de Algemene wet bestuursrecht niet onbelangrij
ke) opvatting van Scheltema. die de problematiek van de schadevergoeding bij rechtmatige overheids-
daad een terrein noemt, waarbij rechtsvorming door de rechter wellicht de voorkeur verdient boven die 
van de wetgever, VAR-rede 1992, VAR-reeks 109, pag. 9/10. 
11 Naar mijn oordeel in ieder geval via de tussenstap van artikel 8.1.1.l.(/ees thans, najaar 1998: 8:1 lid 
2Awb) dat "andere handelingen ten aanzien van een ambtenaar etc." worden gelijkgesteld met een be
sluit in de zin van artikel 1:3. 
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maakte afspraak op zijn werk niet is nagekomen, wèl ontvankelijk achten. Het zou het 
beste zijn wanneer de administratieve kamers van de rechtbanken in beide gevallen 
bevoegd zouden zijn. Daarvan zou sprake zijn wanneer één van de voorstellen van 
Van den Berk en haar promotor Van Buuren in de Algemene wet bestuursrecht zou 
worden opgenomen. Zou dat gebeuren, dan kan worden gezegd dat een besluit tot 
weigering of verlening van een schadevergoeding een publiekrechtelijke rechtshande
ling is, omdat in dat geval een publiekrechtelijke grondslag voor het desbetreffende 
besluit is aan te wijzen. Zo'n regeling zal echter vermoedelijk eerst worden overwogen 
in de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht en blijft dus voorlopig toe
komstmuziek. 

III.A.5 Artikel 3.2.3 lid 2 Awb {lees thans: art. 3:4 lid2 Awb)* 

Inhoudelijk gezien brengt de Algemene wet bestuursrecht voor het vraagstuk van de 
schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad ondertussen al wel een belangrijke 
nieuwe bepaling. In het hoofdstuk "Algemene bepalingen over besluiten" bepaalt arti
kel 3:4 lid 2 dat de voor één of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een be
sluit niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot het met dat besluit te dienen doel. 
In de Memorie van Antwoord12 heeft de Regering gesteld dat de rechter op dit artikel 
voortaan een verplichting tot schadevergoeding kan baseren. Zoals de algemene be
ginselen van behoorlijk bestuur in hun algemeenheid niet langer meer ongeschreven 
rechtsbeginselen zullen zijn, zal er met de totstandkoming van deze bepaling in de Al
gemene wet bestuursrecht ook een geschreven wettelijke kapstok zijn voor het begin
sel dat een besluit, dat ten behoeve van het algemeen belang geboden is, niettemin 
dient te voorzien in compensatie in geval het gedupeerden onevenredig treft. Ik geloof 
echter niet dat daarmee die hiervoor beschreven competentie-problematiek terzake van 
zelfstandige schade-besluiten verholpen zal zijn. Het artikel heeft betrekking op be
sluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en niet op de voorvraag of er van 
zo'n besluit sprake is. Het geeft geen publiekrechtelijke grondslag aan een dergelijk 
schadevergoedingsbesluit, zoals bepalingen als door Van den Berk en Van Buuren 
voorgesteld, dat wel zouden doen. Is de ontvankelijkheidsvraag eenmaal positief be
antwoord, dan geeft het artikel een belangrijk toetsingskader om het leerstuk van de 
schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad verder te ontwikkelen. 

III.A.6 Artikel 8:73 Awb biedt geen oplossing voor zelfstandige schade-aanspraken 

Artikel 8:73 van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt: "indien de rechtbank het be
roep gegrond verklaart kan zij, indien daarvoor gronden zijn op verzoek van een partij 
de door haar aangewezen rechtspersoon veroordelen tot vergoeding van de schade, die 
die partij lijdt". Lid 2 bepaalt: "indien de rechtbank de omvang van de schadevergoe
ding bij haar uitspraak niet of niet volledig kan vaststellen bepaalt zij in haar uitspraak, 
dat ter voorbereiding van een nadere uitspraak daarover het onderzoek wordt hero
pend. De rechtbank bepaalt daarbij op welke wijze het onderzoek wordt voortgezet." 
Artikel 8:73, dat reeds vele pennen in beweging heeft gebracht,13 geeft weliswaar de 
mogelijkheid aan de administratieve rechter om op verzoek van één of meer belang
hebbenden de schadevergoeding vast te stellen, die tengevolge van een vernietigd be
sluit is geleden, maar geeft geen oplossing voor de competentie-problematiek ten aan-

* Voor de leesbaarheid heb ik verder in de tekst deze huidige nummering van de wetsartikelen aange
houden. 
12 TK 1990-1991, 21221, nr. 5 p. 52. 
13 Zie met name de kritische artikelen van Van Wijmen (1992) Addink (1992). 
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zien van zelfstandige schade-besluiten en daarmee voor de vele besluiten, waarbij 
geen publiekrechtelijke grondslag kan worden aangewezen en waarbij het gaat om 
schadevergoeding in verband met op zichzelf rechtmatig overheidshandelen of feite
lijk onrechtmatig handelen. 

Ik ben bij deze problematiek wat uitvoeriger stil blijven staan, omdat ondanks de reeds 
betrekkelijke grote aandacht, die in de literatuur is gegeven aan het laatst geciteerde 
schadevergoedings-artikel, dit aspekt weinig aandacht heeft gekregen. Het onder
havige artikel biedt immers weliswaar de mogelijkheid om sommige schade-zaken de
finitief bij de administratieve rechter af te doen die tot dusver door de civiele rechter 
werden behandeld -de bekende schadevergoedingszaken na vernietigingen door de 
administratieve rechter14-, maar biedt geen oplossing voor de omschreven problem
atiek van de "zelfstandige schadebesluiten", die in de praktijk wellicht nijpender is, 
omdat de jurisprudentie er geen bevredigende oplossing voor heeft gevonden. 

III.A.7 Artikel 8:73 Awb en de mogelijkheden van schadevergoeding bij c.q. na 
vernietiging 

De thans in de Wet op de Raad van State voorkomende bepalingen (artikel 58 b lid 3 
en artikel 99 lid 4), die de beide rechtsprekende afdelingen van de Raad van State de 
bevoegdheid geven in geval van vernietiging van een beschikking schadevergoeding 
toe te kennen eindigen met de zinsnede "onverminderd het recht van de belangheb
bende om op grond van andere wettelijke bepalingen schadevergoeding te vragen". 

De Regering heeft in de Memorie van Toelichting bij artikel 8:73 Awb , dat het ge
citeerde zinsdeel derhalve niet kent, duidelijk gemaakt, dat het niet-opnemen van dit 
zinsdeel met zich moet brengen dat indien de administratieve rechter onder de vigeur 
van het nieuwe bestuursprocesrecht een uitspraak zal doen over de schadevergoeding 
in verband met een vernietiging, geen daartoe strekkende vordering meer bij de 
burgerlijke rechter kan worden ingediend. Die consequentie lijkt mij gelet op de 
bestaande jurisprudentie (,die inhoudt dat indien er een met voldoende waarborgen 
omklede andere rechtsgang is, een niet-ontvankelijkverklaring door de burgerlijke 
rechter moet volgen) juist. Tot dusver hebben de beide rechtsprekende Afdelingen van 
de Raad van State een buitengewoon terughoudend gebruik gemaakt van hun 
bevoegdheden als neergelegd in de artikelen 58 b, derde lid en 99, vierde lid. Ook in 
die gevallen, dat wel van de bevoegdheid gebruik werd gemaakt, werd naar het mij 
voorkomt geen schadevergoeding toegekend die de werkelijk geleden schade vormde 
(, zoals in civiele gedingen geschiedt), doch werd betrekkelijk uit de losse pols een 
vergoeding vastgesteld. De Regering is kennelijk van oordeel dat de terughoudendheid 
van de Raad van State tot nu toe om van de bedoelde bevoegdheden gebruik te maken, 
haar oorzaak vindt in het feit dat het bestaan van die bevoegdheden de mogelijkheden 
voor belanghebbenden om de burgerlijke rechter te benaderen onverlet laten. Uit de 
door de Regering gegeven argumentatie vloeit voort, dat zij het niet alleen wenselijk, 
maar ook zeer waarschijnlijk acht, dat de administratieve rechters in de toekomst wel 
van die bevoegdheid gebruik zullen maken en voorts dat, indien de administratieve 
rechters dat doen voor de burgerlijke rechter geen taak meer is weggelegd1 . De Re-

Zie noot 5. 
15 TK, 22495 nr.3. 
16 Met name blijkens haar antwoorden in de MvA op het met betrekking tot dit artikel kritische voorlo
pig verslag. Zie voor het voorlopig verslag TK 1992-1993, 22495, nr. 5, met name p. 27 e.v. en voor de 
MvA, TK 1992-1993, 22495, nr 6, p. 55 e.v. 
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gering heeft echter niettemin in artikel 8:73 welbewust gekozen voor een systeem, 
waarbij de weg naar de burgerlijke rechter niet steeds is afgesneden. De adminis
tratieve kamer kan slechts van de betreffende bevoegdheid gebruik maken, indien een 
partij daarom verzoekt en heeft voorts de discretionaire bevoegdheid om, wanneer een 
partij daarom verzoekt, niet van de bevoegdheid gebruik te maken en de betreffende 
partij derhalve alsnog naar een civiel geding te verwijzen. Kennelijk heeft de Regering 
het niet aangedurfd om hier een echte keuze te maken. Men beargumenteert de wat 
halfslachtige keuze vooral met het argument, dat men een geleidelijke overgang van 
het schadevergoedingsrecht terzake van de gewone naar de administratieve rechter 
voorstaat. 

Met het uitgangspunt van de Regering dat het zowel om redenen van efficiency als om 
meer principiële redenen juist is dat de administratieve kamers ook de schadever-
goedingsaspekten tegen de overheid zoveel mogelijk zullen behandelen, kan ik mij 
geheel verenigen. De daaraan gegeven uitwerking is onbevredigend en kan bovendien 
merkwaardige processuele consequenties hebben. Ik geef daarvan één eenvoudig 
voorbeeld. Twee omwonenden procederen tegen een door een gemeente afgegeven 
bouwvergunning voor een voor hen beiden zeer hinderlijk bouwwerk. Nadat een 
schorsingsverzoek is afgewezen, oordeelt de administratieve kamer van de rechtbank 
dat de bouwvergunning in strijd met het bestemmingsplan is afgegeven en vernietigt 
de vergunning alsnog. De ene omwonende heeft de administratieve kamer verzocht 
conform artikel 8:73 een vergoeding van de door hem geleden schade vast te stellen. 
De administratieve kamer meent er -conform de intenties van de Regering- goed aan te 
doen ook over de schade een (positieve) beslissing te nemen. Tegen de uitspraken met 
betrekking tot de vernietiging van de bouwvergunning en de schadevordering van de 
administratieve kamer kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht
spraak van de Raad van State, hetgeen de gemeente ook doet. De andere omwonende 
heeft ondertussen geen verzoek tot schadevergoeding gedaan, maar dagvaart vervol
gens de gemeente voor de civiele kamer van de rechtbank. Hij is wel ontvankelijk in 
zijn vordering, want niet-ontvankelijkheid volgt slechts wanneer deze omwonende de 
schadevordering wel aan de administratieve kamer zou hebben voorgelegd en die 
kamer daarop zou hebben beslist. De rechtbank kan deze processuele complicatie 
hopelijk nog enigszins bevredigend oplossen (men zet dezelfde mensen uit de admin
istratieve kamer op deze zaak en noemt de aldus geformeerde kamer voor deze keer de 
civiele kamer, waarbij het procesrecht echter wezenlijk verschilt), maar kan niet ver
hinderen dat van de uitspraak van de civiele kamer op deze schadevordering vervol
gens beroep wordt ingesteld bij een geheel andere instantie dan de Afdeling be
stuursrechtspraak, het Gerechtshof en dat wellicht vervolgens in cassatie wordt gegaan 
bij de Hoge Raad. Het Hof en de Afdeling bestuursrechtspraak moeten zich dan dus 
tegelijkertijd over de schade-aspekten van de zaak buigen, waarbij ik dan nog afzie 
van het probleem wat er moet gebeuren, als het Hof de schadevordering van de tweede 
omwonende toewijst en de Afdeling bestuursrechtspraak de vernietiging van de 
bouwvergunning ongedaan maakt. Dit eenvoudige voorbeeld, waarvan er helaas ge
makkelijk meer zijn te verzinnen, laat zien, dat de voorgestelde regeling tot zeer 
merkwaardige en vermoedelijk niet goed doordachte consequenties zal leiden. Hier 
worden problemen, die de wetgever dient op te lossen naar de rechterlijke macht ver
schoven door met een halfslachtige regeling te komen. Het is zelfs de vraag of niet van 
een verslechtering moet worden gesproken, nu op dit specifieke terrein van schade
aanspraken na vernietiging eigenlijk niet meer van een systeem van competentie
verdeling sprake zal zijn. In het huidige systeem is er tenminste nog een -zij het te 
ingewikkelde- competentie-verdeling, in het toekomstige systeem is daarvan eigenlijk 
geen sprake meer. Het gegeven voorbeeld laat zien dat het bezwaarlijk is, dat partijen 
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in het geding een keuze voor de administratieve dan wel de civiele rechter met een ge
heel verschillend procesrecht kunnen maken. Daarnaast vind ik het ook niet verstandig 
om de rechter de bevoegdheid te geven al dan niet op de vordering te beslissen. Juist 
nu er bij ieder arrondissement administratieve kamers zullen komen en alom de een
heid van het administratief (proces)recht wordt bepleit, is het heel moeilijk te be
grijpen, dat men weer de mogelijkheid opent dat er in de 19 verschillende arrondisse
menten op geheel verschillende wijze met dit artikel zal worden omgesprongen en dat 
terwijl op het civiele en het administratieve geding voorlopig nog geheel verschillende 
procesrechtelijke regels van toepassing zullen zijn! Naar mijn oordeel kan men beter 
de consequenties trekken uit de goede argumenten die men geeft voor overheveling 
van dit soort schade-zaken van de civiele naar de administratieve rechter en de keu
zemogelijkheden voor partijen en (administratieve) rechter voor de burgerlijke rechter 
elimineren17. 

17 Het verdient naar mijn oordeel daarbij de voorkeur de regeling uit te werken, bijvoorbeeld conform 
het voorstel van Addink (1992) en de regels van de schade-staatprocedure uit het burgerlijk procesrecht 
over te nemen. 
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Hoofdstuk HL Rechtsbescherming terzake van schadeveroorzakend 
handelen van de overheid 

Onderdeel III.B: Enkele opmerkingen over de ontwikkeling van de rechts
bescherming terzake van schadeveroorzakend overheids
handelen sinds de inwerkingtreding van de Awb 
(najaar 1998) 

m.B.l Inleiding 

Het hiervoor als III. A. opgenomen artikel is in 1993 geschreven, vlak voor de inwer
kingtreding van de Algemene wet bestuursrecht. Daarin wordt gesteld dat artikel 8:73 
Awb in de literatuur wel veel aandacht heeft gekregen, doch dat wat er zij van de re
dactie van dat artikel het in ieder geval "geen oplossing (biedt) voor de omschreven 
problematiek van de "zelfstandige schadebesluiten", die in de praktijk wellicht nijpen
der is, omdat de jurisprudentie er geen bevredigende oplossing voor heeft gevonden" 
(zie III. A.5, laatste alinea). Om het beeld te completeren beschrijf ik de ontwikkelin
gen op dit punt in dit onderdeel III.B. Het gestelde onder 1 t/m 4 is een enigszins per
soonlijk getinte selectie van wat men ook elders zou kunnen vinden. Die selectie is 
vooral nodig om toe te kunnen komen aan het gestelde onder 5, waarin twee oplos
singsrichtingen voor de wetgever worden aangegeven. 
Door het (bewust!) achterwege blijven van een wettelijke regeling1 heeft de recht
spraak zich genoodzaakt gezien de voorzichtige koers van de Arob-rechter om zelf
standige schadebesluiten zonder geschreven publiekrechtelijke grondslag (zie III.A. 
met name onder 1) niet appellabel te achten, te laten varen. Bedacht dient te worden 
dat reeds voor de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht de ambtena
renrechter alsmede het College van Beroep voor het bedrijfsleven zogenaamde zelf
standige schadebesluiten beoordeelden, zoals aan het slot van 1 in III. A ook werd aan
gegeven . De benadering van die rechters vond zijn grondslag in het feit dat de desbe
treffende bevoegdheidsbepalingen ruimer waren omschreven. Met ingang van 1 janua
ri 1994 kan op grond van artikel 8:73 Awb bij de bestuursrechter een volledige scha
devergoeding in verband met een vernietigd besluit worden gevraagd. Tegen de ach
tergrond van deze ontwikkelingen alsmede het feit dat het ook op 1 januari 1994 in 
werking getreden artikel 3:4 lid 2 Awb, -dat in het hiervoor opgenomen artikel (III.A) 

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever het antwoord op de vraag het nu verder moest met zui
vere schadebesluiten aan de rechter wilde overlaten. Zie de Mv T bij artikel 8.11.1, üd 1 (thans 8:1, lid 
1) waarbij onder meer wordt opgemerkt: "Er is dus enige divergentie tussen de jurisprudentie van deze 
rechters, die overigens gelet op het bepaalde in de Ambtenarenwet 1929 en de Wet Arbo enerzijds en de 
Wet Arob anderzijds te verklaren is. Wij menen dat in abstracto moeilijk is aan te geven waar in dit op
zicht precies de grens moet lopen tussen het besluit en de rechtshandeling naar burgerlijk recht, dit dient 
aan de rechtspraak te worden overgelaten (onderstreping XP). Wel menen wij dat waar de ambtenaar 
thans bij de ambtenarenrechter terecht kan, deze zich ook in de toekomst zal moeten kunnen blijven 
wenden tot de administratieve rechter. Evenmin zien wij reden voor wijziging van de rechtspraak van 
het College van Beroep voor het bedrijfsleven terzake". Dit citaat is te vinden in De parlementaire ge
schiedenis van de Algemene wet bestuursrecht. Tweede Tranche (PG AWBII), samengesteld door 
Daalder, De Groot & Van Breugel (1994), pag. 380. 
2 Dit historisch perspectief is uiteraard ook elders uitvoerig beschreven. Zie bijvoorbeeld recent Konij-
nenbelt (1996) en Schueler (1997) (in dit geval p. 6 e.V.). 
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ook is besproken- een kapstok kan vormen om bestuurscompensatie aan op te hangen , 
waren er voldoende redenen om de met name door de Raad van State voor de inwer
kingtreding van de Awb gegeven kwalificatie van een zuivere schadebeslissing als 
niet-publiekrechtelijk te heroverwegen. De Centrale Raad van Beroep deed dat ook als 
sociale verzekeringsrechter met zijn uitspraak van 28 juli 19944. Met betrekking tot de 
door een eiseres verlangde vergoeding van renteschade overwoog de Centrale Raad 
van Beroep dat het betreffende besluit zozeer samenhing met het eerdere appellabele 
besluit, waarbij de aanspraak op toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen werd 
gewijzigd, dat het als een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb was aan te merken. Zo
als bekend is de Afdeling bestuursrechtspraak in een drietal uitspraken in de periode 
van november 1996 tot en met mei 1997 gevolgd5. Over die ontwikkeling in de juris
prudentie bestaat inmiddels zeer veel literatuur . Ik zie er van af om deze in dit kader 
weer te geven. In essentie komt de jurisprudentie er op neer dat de Afdeling bestuurs
rechtspraak behalve een geschreven publiekrechtelijke titel ook een rechtsbeginsel als 
grondslag voor een Awb-besluit aanvaardt. Vereist is dan wel dat het wordt genomen 
in het kader van een rechtsverhouding die is ontstaan door de uitoefening van een aan 
het publiekrecht ontleende bevoegdheid. Als rechtsbeginselen die de grondslag kunnen 
bieden voor een Awb-besluit zijn tot nu toe genoemd: het rechtsbeginsel dat onrecht
matig toegebrachte schade moet worden vergoed, het rechtsbeginsel dat hetgeen on
verschuldigd is betaald kan worden teruggevorderd, het rechtsbeginsel dat hij die ten 
koste van een ander ongerechtvaardigd is verrijkt verplicht is, voor zover dat redelijk 
is diens schade te vergoeden tot het bedrag van zijn verrijking en tenslotte het rechts
beginsel van de égalité devant les charges publiques. Die rechtsbeginselen moeten -
aldus de nieuwe koers van de Raad van State- geacht worden publiekrechtelijk van 
aard te zijn, indien zij hun werking doen gevoelen in het kader van de door de 
uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid ontstane 
rechtsverhouding. Door deze ruime formulering zouden naar de letter ook standpunten 
van de overheid met betrekking tot schadevorderingen jegens de overheid terzake van 
algemeen verbindende voorschriften (bij de vaststelling daarvan gaat het immers om 
de uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid!) er onder kunnen 
vallen en de eerste uitspraak -die van 29 november 1996- was dan ook op zijn minst 
op dit punt onduidelijk7. Zou die interpretatie inderdaad juist zijn, dan zou de 
bestuursrechter ook bevoegd zijn geworden bepaalde vorderingen met betrekking tot 
onrechtmatige regelgeving te behandelen (schadevorderingen namelijk), terwijl de 
wetgever, zoals in II.B geconstateerd, juist op het punt staat het beroep bij de 

3 De Raad van State overweegt dat het beginsel van de égalité des charges publiques mede ten grond
slag ligt aan artikel 3:4 lid 2, doch daarop is gefundeerde kritiek geleverd door Van Buuren. Zie onder 
meer zijn noot onder ABRS 6 mei 1997, AB 1997, 229. Hij geeft aan dat er slechts een indirect verband 
is, nu het egalité-beginsel ziet op onevenredigheid ten opzichte van andere burgers en artikel 3:4 lid 2 
betrekking heeft op onevenredigheid ten opzichte van het bestreden besluit. Identieke kritiek levert 
Koopmans in zijn noot in de NJ onder het Meiland-arrest van 3 april 1998, NJ 1998, 726, AB 1998, 256 
(m.nt. Drupsteen). Toch lijkt het er -gelet op de overwegingen van de Afdeling Bestuursrechtspraak-
alleszins op dat het ook in de wetsgeschiedenis gelegde verband met artikel 3:4 lid 2 een stimulans is 
geweest voor de na te vermelden jurisprudentie. 
4 AB 1995, 133 m.nt. Van Male 
5 ABRS 29 november 1996, JB 1996, 253 m.nt. Simon, AB 1997, 66 m.nt. Van Buuren, ABRS 18 fe
bruari 1997, JB 1997, 47 m.nt. Simon. AB 1997, 143 m.nt. Van Buuren en ABRS 6 mei 1997, JB 1997. 
118 m.nt. Simon, AB 1997, 229 m.nt. Van Buuren. 
6 Zie het heldere werk van Schueler ( 1997). Van de verdere literatuur noem ik naast de in de vorige noot 
vermelde annotaties zonder uitputtend te zijn: Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male (1997), p. 193 e.V., 
Van den Berk (1997), Van Buuren (1997), Van der Vlies (1997). Van Ravels (1997), Knoop (1997), 
Schlösseis & Simon (1996), Van Angeren (1998), met name p. 121 e.v. 
1 Van Buuren spreekt in zijn in de vorige noot vermelde artikel over "Een misverstand", Van 
Wijk/Konijnenbelt & Van Male (1997) noemt de uitspraak "onduidelijk" (p. 198). 
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stateerd, juist op het punt staat het beroep bij de bestuursrechter tegen algemeen ver
bindende voorschriften en beleidsregels voorlopig uit te stellen (c.q. dat thans -1 ja
nuari 1999- inmiddels heeft uitgesteld). De Raad van State haastte zich deze onduide
lijkheid weg te nemen in zijn uitspraak van 6 mei 1997 door te overwegen dat het past 
in het stelsel van Afdeling 8.1.1 Awb om de algemene dan wel de bijzondere bestuurs
rechter slechts bevoegd te achten tot kennisneming van beroepen tegen een zuiver 
schadebesluit, indien die rechter ook bevoegd is te oordelen over beroepen tegen de 
schadeveroorzakende uitoefening van de publiekrechtelijke bevoegdheid zelf. Terecht 
onderscheiden Van Ettekoven en Schueler8 dan ook de materiële connexiteit en de 
processuele connexiteit. Een schriftelijk besluit van een bestuursorgaan terzake van 
schadevergoeding is slechts appellabel, wanneer zowel voldaan is aan de materiële 
connexiteit (het moet zijn genomen binnen het kader van de uitoefening door het or
gaan van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid) als aan de processuele con
nexiteit (er is slechts beroep bij een bestuursrechter, indien die rechter ook bevoegd is 
te oordelen over beroepen tegen de schadeveroorzakende uitoefening van de publiek
rechtelijke bevoegdheid zelf). 

Er is daarmee enige discrepantie tussen de fundering van het zelfstandig schadebesluit 
als appellabel besluit tussen de Afdeling bestuursrechtspraak enerzijds en de Centrale 
Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven anderzijds. Door 
op rechtsbeginselen publiekrechtelijke bevoegdheidsuitoefening te baseren heeft de 
Afdeling kritiek uitgelokt, bijvoorbeeld van Kortmann, gebaseerd op het legaliteitsbe
ginsel9. Die kritiek is gerelativeerd door Van Ommeren10. Enerzijds wijst deze er op 
dat zich bij een door hem aangehangen beperkte opvatting over de reikwijdte van het 
legaliteitsbeginsel bij de vergoeding van schade geen probleem voordoet -de toeken
ning van schadevergoeding is een begunstigende handeling en in zijn opvatting over 
het legaliteitsbeginsel is een wettelijke basis in dat geval niet nodig- en anderzijds 
wijst hij op het feit dat het, ook bijvoorbeeld bij een besluit tot terugvordering door de 
overheid van teveel uitgekeerde subsidie, om een accessoir besluit gaat, waarbij ge
steld zou kunnen worden, dat de originaire bevoegdheid, bijvoorbeeld die tot subsi
dietoekenning de accessoire bevoegdheid, in het voorbeeld de bevoegdheid tot terug
vordering, impliceert. Daarbij wordt uiteengezet dat originaire bevoegdheden als het 
verlenen van vergunningen, concessies of ontheffingen, het opleggen van belastingen 
of andere aanslagen en het verlenen van subsidies, van andere aard zijn dan de acces
soire bevoegdheden, die alleen kunnen bestaan voor zover zij voortvloeien uit eerder 
bestuursoptreden. Te denken valt aan de bevoegdheid tot toekenning van schadever
goeding, tot intrekking van een vergunning, tot betaling of terugvordering van toege
kende subsidies, tot het verhalen van de kosten van bestuursdwang. 

Het onderscheid tussen originaire en accessoire bevoegdheden" (of zo men wil: con
nexe bevoegdheden) vind ik zinvol. Ik zie niet in dat men daarnaast algemene rechts
beginselen nodig zou hebben om de bevoegdheid van de bestuursrechter ten aanzien 
van zelfstandige schadebesluiten te funderen. Ik ben dan ook meer gecharmeerd van 
de eenvoudige redeneringen van het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de 

8 Van Ettekoven & Schueler (1998). 
9 Kortmann (1997b), zie daarover Drupsteen (1997), Frielink (1997), Ten Holter (1997),. Daarover weer 
Kortmann: NJB 1997 p. 1596-1599. Zie ook Nieuwenhuis (1997). 
10 Van Ommeren (1998). Zijn opvattingen in dit artikel bouwen voort op die in zijn dissertatie, Van 
Ommeren (1996). 
1 ' Die terminologie is natuurlijk in het privaatrecht niet nieuw en wordt ook in het bestuursrecht steeds 
vaker gebezigd. Zie naast de in de vorige noot vermelde artikel van Van Ommeren bijvoorbeeld ook 
Konijnenbelt(1996), p. 12. 
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Centrale Raad van Beroep dan van die van de Raad van State. Eerstbedoelde colleges 
stellen niet meer en niet minder dan dat de uitoefening van dergelijke accessoire be
voegdheden evenzeer besluiten oplevert als de uitoefening van de originaire bevoegd
heden, waarvan zij zijn afgeleid Als men die lijn aanvaardt dan heeft men de naar 
mijn oordeel terecht kritiek oproepende uiteenzetting, dat bepaalde algemene rechts
beginselen die sinds jaar en dag in het burgerlijk wetboek zijn uitgewerkt, publiek
rechtelijk zijn wanneer zij zich doen gevoelen in een publiekrechtelijke rechtsverhou
ding, niet nodig. Bovendien komt de Afdeling door de bevoegdheid van het bestuur tot 
het nemen van de desbetreffende besluiten te funderen op rechtsbeginselen in de pro
blemen, omdat zij toch weer niet zo ver wil gaan, dat de bestuursrechter ook bevoegd 
wordt te oordelen, wanneer zij dat niet is ten aanzien van het moederbesluit. Van der 
Vlies stelt dan ook dat de Afdeling met de aan "het stelsel van afdeling 8.1." toege
schreven afbakening -de bestuursrechter is weer niet bevoegd als hij dat niet is ten 
aanzien van het moederbesluit- een uitzondering op de bevoegdheid van de bestuurs
rechter op grond van artikel 8:1 Awb aanbrengt, die in de wet niet wordt teruggevon
den13. Inderdaad klopt de redenering van de Afdeling hier eigenlijk niet. Eerst "cre
ëert" zij bevoegdheid van de bestuursrechter door een besluit van het bestuursorgaan 
te baseren op rechtsbeginselen en vervolgens doet zij daar afstand van door een uit
zondering in het stelsel van de wet te lezen, die er niet staat. Door de bevoegdheid van 
het bestuur tot het nemen van het connexe besluit aan te knopen bij de bevoegdheid tot 
het nemen van het moederbesluit zou ook dit probleem zijn vermeden. In de redene
ring van de Raad van State zou bijvoorbeeld ook een besluit tot nakoming van hetgeen 
de Hoge Raad als een publiekrechtelijke overeenkomst heeft gekwalificeerd in het be
kende arrest G.K.N./Nieuwegein14 als een bij de bestuursrechter voor beroep vatbaar 
besluit moeten worden gekwalificeerd. Immers, het algemene rechtsbeginsel dat af
spraken moeten worden nagekomen, dient dan evenzeer publiekrechtelijk van aard te 
worden geacht, omdat het zich doet gevoelen in wat door de Hoge Raad als een pu
bliekrechtelijke rechtsverhouding, t.w. een publiekrechtelijke overeenkomst is gekwa
lificeerd. Er zou dan sprake zijn van een besluit in de zin van de Algemene wet be
stuursrecht, waarbij de weg naar de bestuursrechter wellicht wel zou worden afgeslo
ten vanwege de hiervoor geciteerde overweging dat de bestuursrechter slechts bevoegd 
is, wanneer deze bevoegd is over het originaire besluit te oordelen. Ik denk dat dit 
goochelen met rechtsbeginselen voor de vraag welke rechter competent is weinig ver
helderend is en dat de wat simpele meer recht-toe-recht-aan redenering van de Cen
trale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven met alleen het 
criterium dat door Van Ettekoven en Schueler wordt aangeduid met "formele con-
nexiteit", beter werkbaar is. Bij die redenering heeft men houvast door na te gaan of 
het om een accessoire bevoegdheid gaat en de bestuursrechter bevoegd is bij het zoge
naamde originaire besluit. 

Dat ik niet zo gecharmeerd ben van het gedeelte van de redenering van de Raad van 
State, waarbij de Raad de ontvankelijkheid mede baseert op algemene rechtsbeginse
len die in belangrijke mate in het Burgerlijk Wetboek gecodificeerd waren en die nu 
als publiekrechtelijk worden gekwalificeerd, hangt samen met het feit dat het naar 
mijn oordeel verstandig is bij de vraag welke rechter bevoegd is, zoveel mogelijk har
de, rechtszekerheid scheppende criteria te hanteren. Het is immers niet aantrekkelijk 
om bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van een beroep de vraag te moeten be-

12 CBB 19 februari 1997, AB 1997, 144 m.nt. Van der Veen en CRvB 28 juli 1994, AB 1995, 133 m.nt. 
Van Male. 
13 Van der Vlies (1997), p. 609/610. 
14 HR 10 april 19&7,AB 1987. 336. 
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antwoorden of het betreffende algemene rechtsbeginsel nu publiekrechtelijk dan wel 
privaatrechtelijk van aard is in de gegeven situatie, of met andere woorden dat begin
sel nu speelt in een privaatrechtelijke dan wel publiekrechtelijke verhouding. Deze 
problemen lijken mij minder aanwezig, wanneer men de ontvankelijkheid uitsluitend 
baseert op het formele connexiteitscriterium als hiervoor aangegeven, terwijl boven
dien de aan het legaliteitsbeginsel ontleende kritiek in mindere mate wordt opgeroepen 
dan wanneer men bevoegdheden afleidt uit rechtsbeginselen. 

Ook als men het houdt bij een formeel connexiteitscriterium als grondslag voor de re
denering om de bestuursrechter bevoegd te achten, blijft er gefundeerde kritiek moge
lijk op de lijn van de bestuursrechter. Al noemt Van Ommeren de verplichting om 
schade te vergoeden na een vernietigd besluit een accessoire bevoegdheid, in feite gaat 
het helemaal niet om een bevoegdheid, doch om een verplichting. Ook dat is al vaker 
opgemerkt15. Uiteindelijk komt het erop neer, dat men bij een dergelijke verplichting 
die zo nauw samenhangt met het betreffende besluit dezelfde rechter competent wil 
doen zijn. Met dat laatste kom ik tot mijn conclusie dat het op zichzelf begrijpelijk is 
dat de bestuursrechter de problematiek van de zelfstandige schadebesluiten en onge
veer tezelfdertijd die van de terugvorderingsbeslissingen -ook voor zover daarvoor 
geen expliciete grondslag in de betreffende publiekrechtelijke regeling bestaat- aan 
zich heeft getrokken. Naast de wat gekunstelde dogmatische basis, is er ook nog een 
aantal praktische bezwaren. Ik ga daarop thans kort in (III.B.2), waarna ik -na enige 
aandacht aan de problematiek van de schadevergoeding op grond van het égalité-
beginsel te hebben hebben gegeven (IH.B.3)- aangeef hoe de rechtsontwikkeling naar 
mijn oordeel verder het beste gestalte kan krijgen (III.B.4). 

III.B.2 Praktische bezwaren 

De jurisprudentie over het zelfstandig schadebesluit laat -zoals verschillende auteurs 
hebben geconstateerd- nog vele onduidelijkheden open. Van Ravels heeft in zijn noot 
in Bouwrecht naar aanleiding van de uitspraak van 6 mei 1997 een aantal belangrijke 
punten genoemd16. Als eerste kritiekpunt noemt hij dat de consequentie van de Afde-
lings-jurisprudentie zou zijn, dat het schadebesluit een constitutief vereiste is, zodat 
eerst met het besluit de verjaringstermijn zou gaan lopen. Voorts is het de vraag often 
aanzien van de voorbereiding van het accessoire besluit ook de connexiteitsleer geldt 
en hoever de connexiteitsleer terzake van de rechtsbescherming moet worden doorge
trokken. Moet een schadebeslissing tengevolge van een vernietigd bestemmingsplan 
dezelfde procedure doorlopen als het bestemmingsplan zelf? Wie zijn de belangheb
benden bij het schadebesluit? Tenslotte rijzen er vragen wanneer verschillende debi
teuren waarvan één de betrokken overheid is, hoofdelijk aansprakelijk zijn en zijn er 
daarbij behorende regresvragen. Ook Van Ettekoven en Schueler, die en passant ver
slag doen over een SSR-congres over de stand van zaken in het bestuursrechtelijk 

Zo stelt Van der Veen dat het bestuur bij onrechtmatig overheidshandelen niet zozeer een aan het pu
bliekrecht ontleende bevoegdheid heeft, doch een uit het privaatrecht voortvloeiende verplichting tot 
schadevergoeding, Van der Veen (1998). Vergelijk ook Ruiter (1998). 

Van Ravels, Bouwrecht 1997, p. 602 e.v. Zie ook zijn eerdere, eveneens instructieve noot onder de 
twee eerdere uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak. Bouwrecht 1997, p. 429-455. 
17 De Centrale Raad heeft in een uitspraak van 20 februari 1998, AB 1998, 401 m.nt. Van der Vlies, de 
connexiteit niet zo ver doorgetrokken, dat indien tegen het moederbesluit rechtstreeks beroep bij de be
stuursrechter moet worden ingesteld en geen bezwaarschrift kan worden ingediend, dat laatste ook voor 
het schadebesluit zou gelden. Tegen het schadebesluit moet dan volgens de Centrale Raad toch een be
zwaarschrift worden ingediend. Dit is een keuze, die niet meteen overtuigt en de roep om wetgeving 
luider doet klinken. 
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schadevergoedingsrecht, laten in hun artikel over de jurisprudentie met betrekking tot 
het zelfstandig schadebesluit "Een ramp, een absolute ramp" (de krachtige kwalificatie 
blijkt afkomstig te zijn van de landsadvocaat) een aantal klemmende vragen de revue 
passeren18. Zo is er geen duidelijkheid over de competentie van de bestuursrechter met 
betrekking tot onrechtmatig feitelijk handelen bij de voorbereiding van een besluit, zo
als in de arresten van de Hoge Raad van 2 februari 1990 inzake Staat/Bolsius en 7 ok
tober 1994 inzake Staat/Van Benthem19 aan de orde was. Het wat ruimer omschreven 
criterium van de Raad van State lijkt te dien aanzien -anders dan het strakke, proces
suele het criterium dat door de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep 
voor het bedrijfsleven wordt gehanteerd- te leiden naar de oplossing dat de bestuurs
rechter bevoegd is. Voorts wijzen zij op het voor de praktijk zeer gewichtige probleem 
dat onduidelijk is, waaraan men een zelfstandig schadebesluit herkent. Zo rijst de 
vraag of iedere brief waarin een bestuursorgaan een standpunt inneemt over de aan
sprakelijkheid na een vernietigd besluit en over de omvang van de schade als een zelf
standig schadebesluit moet worden aangemerkt. Die vraag is voor de praktijk van 
groot belang, omdat, wanneer men dat aanneemt, het betrokken besluit na 6 weken 
onherroepelijk wordt. Daarmee doemt terstond de volgende vraag op, namelijk of ook 
een vordering uit onrechtmatige daad bij de gewone rechter kan worden ingesteld en 
of daarbij nog van belang is of zo'n standpunt van de overheid aldus formele rechts
kracht heeft verkregen. Over die voor de praktijk belangrijke vraag, namelijk of men 
met de mogelijkheid schadebesluiten uit te lokken en de gang naar de bestuursrechter 
te bewandelen, geen toegang meer heeft tot de burgerlijke rechter, bestaan verschil
lende opvattingen, zoals ook blijkt uit genoemd verslag van het SSR-Congres. Ook de 
literatuur is verdeeld. Zij die bepleiten dat de weg naar de burgerlijke rechter niet is 
afgesneden20 doen met name een beroep op de wetsgeschiedenis bij artikel 8:73 van de 
Algemene wet bestuursrecht, dat voorziet in de mogelijkheid voor een belanghebben
de de bestuursrechter te vragen in geval van vernietiging het betrokken overheidsor
gaan in de geleden schade te veroordelen (zie daarover uitgebreid III.A). Dat beroep 
op de wetsgeschiedenis is legitiem, nu daaruit blijkt dat de wetgever de op het terrein 
van de schadevergoeding zeer ervaren burgerlijke rechter niet wenste uit te schakelen, 
doch overtuigt ook weer niet volledig, omdat de betreffende Memorie van Toelichting 
werd geschreven op een moment dat de jurisprudentie van de Raad van State het zelf
standig schadebesluit als appellabele beschikking nog afwees. In die situatie wenste de 
wetgever als aanvulling op de bestaande mogelijkheden bij de burgerlijke rechter de 
mogelijkheid te geven om redenen van proceseconomie de bestuursrechter te vragen 
tegelijk met de vernietiging een oordeel te geven over de schadevergoeding. Slechts 
wanneer dat oordeel ook gegeven zou worden, zou de weg naar de burgerlijke rechter 
zijn afgesneden. Of daaruit ook de conclusie mag worden getrokken dat in de, de wet
gever voor 1994 nog niet bekende situatie dat de jurisprudentie eenmaal het zelfstan
dig schadebesluit als voor beroep vatbaar besluit aanvaardt, ook de weg naar de bur-

18 Van Ettekoven & Schueler (1998). 
19 HR 2 februari 1990, AB 1990, 223 m.nt. Kleijn, HR 7 oktober 1994, Bouwrecht 1995, 247 (m.nt. 

Koeman). 
20 Zie bijvoorbeeld Koeman (1998) en Schueler (1997). Voorstanders van deze opvatting zijn voorts 
Wiggers-Rust (1997) en blijkens het verslag van Van Ettekoven en Schueler ook Scheltema en Loeb. 
Van Angeren (1998) vindt dat de weg naar de gewone rechter slechts in beperkte mate is afgesneden. 
Dat de weg naar de gewone rechter niet meer kan worden bewandeld vinden Van Buuren. om. blijkens 
genoemd verslag en zijn noot onder Rb Groningen 28 november 1997. AB 1998. 226 en verder bijvoor
beeld Van Ravels (1996), Kroniek schadevergoeding. NTB 1998. p. 264 (met vermelding van nog ande
re literatuur), Widdershoven (1995). 
Dat Koetser (1997) over een "dilemma voor de rechtzoekende" spreekt is bij zoveel tweespalt tussen 
vooraanstaande juristen niet verwonderlijk. 
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gerlijke rechter zou kunnen blijven openstaan, valt daarmee niet met zekerheid te zeg
gen, nu zo'n dubbele (materiële) competentie strijdig is met de vaste lijn van de juris
prudentie van de Hoge Raad2'. Niettemin komt het mij voor dat de burgerlijke rechter 
er verstandig aan doet vorderingen te blijven ontvangen, zolang de wetgever ten deze 
geen duidelijkheid heeft geschapen, hetgeen -gezien het zware appèl om dat wel te 
doen- niet al te lang meer kan duren. De consequenties van de opvatting dat zuivere 
schadebesluiten bij niet-tijdige betwisting langs bestuursrechtelijke weg formele 
rechtskracht zouden hebben en niet meer met succes een schadevordering bij de ge
wone rechter zou kunnen worden ingesteld, zijn onaanvaardbaar, zeker zolang het 
punt van het herkenbaarheid van zo'n besluit niet adequaat is geregeld. Zo zou het be
stuursorgaan op die wijze door bij een negatief standpunt in een brief over de aanspra
kelijkheid met betrekking tot mogelijke schade, niet aan te geven dat het om een voor 
beroep vatbaar besluit gaat, waardoor daartegen niet tijdig wordt opgekomen, die aan
sprakelijkheid ook helemaal kunnen ontlopen. Deze en andere consequenties zijn on
aanvaardbaar wanneer men bedenkt dat aan de mogelijkheid om de bestuursrechter 
schadebesluiten voor te leggen mede een streven tot verbetering van de rechtsbe
scherming ten grondslag heeft gelegen, zoals ook het geval is geweest met de invoe
ring van artikel 8:73 Awb. 

Tegen de achtergrond van al deze bezwaren en problemen is het niet verbazingwek
kend dat door velen om wetgeving wordt gevraagd22. Dat appèl op de wetgever is zeer 
terecht. Het is niet aanvaardbaar, dat er zoveel onduidelijkheden bestaan over de bete
kenis en de reikwijdte van de jurisprudentie, zowel ten aanzien van de bevoegdheids-
problematiek als voor wat betreft de meer inhoudelijke vragen die zij oproept. 

Alvorens een tweetal oplossingsrichtingen voor de wetgever aan te dragen (zie hierna 
III.B.4) besteed ik enige aandacht aan het zelfstandig schadebesluit, dat is gebaseerd 
op -in de woorden van de Afdeling bestuursrechtspraak- het rechtsbeginsel van de 
égalité devant les charges publiques. 

III.B.3 Schadevergoeding op grond van het egalité-beginsel 

De nieuwe jurisprudentie van de Raad van State met betrekking tot het zelfstandige 
schadebesluit biedt in de eerste plaats een basis het bestuursorgaan, wiens besluit door 
de bestuursrechter is vernietigd, om een voor beroep vatbaar schadebesluit te vragen 
terzake van de door het vernietigde besluit veroorzaakte schade. In de tweede plaats 
geeft deze jurisprudentie echter ook de mogelijkheid om een zelfstandig schadebesluit 
te vragen terzake van onevenredige schade tengevolge van een niet vernietigd besluit 
en wel op grond van het beginsel van de égalité devant les charges publiques. Dat be
ginsel werd door Van den Berk in haar in III.A genoemde dissertatie als dé rechts
grondslag voor het toekennen van schadevergoeding bij overheidshandelingen die op 
zichzelf met het oog op het algemeen belang gerechtvaardigd zijn, doch die toch in 

Van Angeren (1998) leidt niet uit het Changoe-arrest af, dat zo'n dubbele competentie door de Hoge 
Raad wordt verworpen. Ik zie in dit arrest echter een logisch vervolg van de eerdere jurisprudentie van 
de Hoge Raad sinds het Schel- en Deuropenersarrest, nu ook voor schadezaken. 
22 Zie Kortmann (1997b) en zie J.M. Polak (1997). Zie Van der Vlies (1997), die opmerkt dat er in de 
praktijk nog vele vragen rijzen en dat de lijnen door de wetgever moeten worden getrokken 'Het is niet 
goed in te zien waarom hierom de praktijk in onzekerheid moet worden gelaten, totdat stukje bij beetje 
de puzzel door de verschillende rechters is gelegd". Ook van Ertekoven & Schueler (1998) concluderen: 
"Grensconflicten tussen de bevoegdheden van de burgerlijke en de bestuursrechter zullen bij elke vari
ant blijven bestaan, maar de onduidelijkheid is nu zo groot, dat er hoe dan ook een wettelijke regeling 
moet komen". 
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verband met dat beginsel tot een verplichting om schade te vergoeden aanleiding ge
ven. 

Hoe was de uitgangspositie voor de jurisprudentie met betrekking tot het zelfstandig 
schadebesluit voor deze schade-aanspraken? In III.A.2 is de competentie-problematiek 
beschreven met betrekking tot deze schade-aanspraken in de situatie zoals deze was 
vóór 1 januari 1994, terwijl in III.A3 is geconcludeerd dat in lijn met de voorstellen 
van Van den Berk en Van Buuren de rechtspraak over schadevergoeding bij rechtma
tige overheidsdaad door een wettelijke regeling in één hand bij de administratieve 
rechter zou moeten worden gebracht. Door zo'n algemene regeling zou de bestuurs
rechter immers competent worden, zoals de bestuursrechter dat ook al is wanneer in 
bijzondere wetten in de mogelijkheid van schadevergoeding is voorzien (bijv. artikel 
49 WRO) of het schade-aspect een rol speelt in het kader van besluiten waarbij de be
stuursrechter al bevoegdheid heeft (zogenaamde "onzelfstandige schadebesluiten"). 
Ook in dat opzicht heeft de jurisprudentie met betrekking tot het zelfstandig schadebe
sluit in belangrijke mate gecompenseerd hetgeen de wetgever (nog) naliet, namelijk 
een algemene wettelijke basis voor het nemen van besluiten om bestuurscompensatie 
te bieden. Door deze jurisprudentie is er immers nu in ieder geval een basis voor het 
vragen van een zelfstandig appellabel besluit terzake van bestuurscompensatie in ver
band met een besluit dat bij de bestuursrechter kan worden aangevochten. Door het 
criterium van de formele connexiteit blijft de burgerlijke rechter in beginsel bevoegd 
wanneer het gaat om schade-aanspraken die niet in verband staan met bij de bestuurs
rechter appellabele besluiten, derhalve schade tengevolge van feitelijke handelingen of 
uitgezonderde besluiten, zoals die in hoofdstuk II aan de orde waren. 

Het lijkt er overigens op dat de Afdeling bestuursrechtspraak juist in bestuurscompen-
satie-kwesties er naar tendeert om het formele connexiteitscriterium los te laten. Een 
eerste indicatie vormt een uitspraak van 11 mei 1998. Een afwijzing van een verzoek 
om schadevergoeding door een gemeenteraad wegens een bedrijfsverplaatsing die 
paste in het provinciaal beleid, werd gezien als een appellabel besluit zonder dat een 
bestuursrechtelijk besluit viel aan te wijzen, waaraan het afwijzingsbesluit connex kan 
worden geacht. De algemene, publiekrechtelijke bevoegdheid als bedoeld in artikel 
108 in samenhang met artikel 197 lid 2 van de Gemeentewet vormt -aldus de Afde
ling- een voldoende publiekrechtelijke basis, terwijl er geen privaatrechtelijke grond
slag viel aan te wijzen. Als men de weigering ziet als een weigering om subsidie te 
verlenen, zoals annotator Jacobs in de AB, is deze jurisprudentie niet opzienbarend, 
maar men kan er ook een nieuwe stap van de Afdeling in zien om in bestuurscompen-
satie-gevallen de formele connexiteitstoets niet te hanteren. Andere recente jurispru
dentie is niet geheel eenduidig.23 Nu de principieel nieuwe jurisprudentie over het 
zelfstandig schadebesluit zich met name ontwikkeld heeft naar aanleiding van be-
stuurscompensatie-gevallen en daarbij toch de eis van formele connexiteit als criteri
um voor appellabiliteit bij de bestuursrechters is gehanteerd, houd ik het erop dat de 
Afdeling voorshands niet de bedoeling heeft deze in bestuurscompensatie-gevallen los 
te laten. Wel behoeft aan die eis niet te zijn voldaan als er (anderszins) een voldoende 
publiekrechtelijke basis aanwezig is, zoals de Arob-rechter al tot ontvankelijkheid 
concludeerde wanneer een bestuurscompensatie-beslissing gebaseerd was op een ge-

23 ABRS 11 mei 1998, AB 1998, 298, m.nt. M.J. Jacobs. In Maastricht ziet men het duidelijk als een 
stap dat bij bestuurscompensatie niet de formele connexiteitseis zou behoeven te worden gesteld. Zie 
Simon in zijn noot onder genoemde uitspraak van 11 mei 1998, JB 1998, 197. Zie naast die uitspraak 
ook ABRS 17 augustus 1998, JB 1998, 206, doch daartegenover bijvoorbeeld ABRS 21 september 
1998, JB 1998, 241, waarin de formele connexiteitseis weer wel wordt gesteld. 
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publiceerde regeling zonder wettelijke basis. "Het blijft een beetje wringen" zegt Van 
Buuren. Al met al zal het wel niet meer zo heel lang duren dat de bestuurscompensa-
tie-zaken in hun geheel naar de bestuursrechter overgaan, ofwel door de (andere) ont
wikkelingen in de jurisprudentie ofwel door de wetgever in lijn met de voorstellen van 
Van Buuren en van den Berk (zie III. A). 

In de gevallen waarbij vóór 1 januari 1994 sprake was van onzelfstandige schadebe-
sluiten, is er sprake van een andersoortige verschuiving dan die van burgerlijke rechter 
naar bestuursrechter. De bestuursrechter was al competent. Er komt alleen een einde 
aan de situatie, dat onevenredige schade tengevolge van een op zichzelf gerechtvaar
digd besluit aan de orde moet worden gesteld in het kader van een beroepsprocedure 
tegen laatstbedoeld besluit. Hier is sprake van een belangrijke verbetering van het 
materiële recht. Die loskoppeling van het schade-aspect van het hoofdbesluit biedt alle 
betrokken partijen voordelen. In situaties als die van de Paul Krüger-brug is het voor 
de vergunningverlener en vergunninghouder aantrekkelijk, dat de uitvoering van de 
vergunde activiteiten niet wordt gefrustreerd door de bezwaren van gedupeerden, ge
richt op het verkrijgen van schadevergoeding. Voor de gedupeerden biedt een proce
dure over alleen de schade het voordeel dat een procedure kan worden gevoerd over 
het aspect waarom het de gedupeerde ook echt te doen is. 

Naast de groep van gevallen, waarbij de bestuursrechter reeds bevoegd was en waarbij 
dus een verschuiving van "onzelfstandig schadebesluit" naar "zelfstandig besluit" 
sprake is, brengt de jurisprudentie met zich, dat ook zelfstandige schadebesluiten kun
nen worden gevraagd terzake van schade die voorheen onder de competentie van de 
burgerlijke rechter vielen, doch waarbij de kans op succes vrijwel nihil was, namelijk 
claims in verband met de afgifte van gebonden beschikkingen. Bedacht moet immers 
worden, dat de onzelfstandige schadebesluiten, waarbij de bestuursrechter op de wijze 
als hiervoor aangegeven reeds competent was, altijd betrekking hadden op situaties, 
waarbij het schade-aspect moest worden meegewogen in het kader van een discretio-
naire bestuursbevoegdheid. De jurisprudentie over het zelfstandig schadebesluit lijkt 
met zich te brengen, dat ook een besluit om bestuurscompensatie kan worden ge
vraagd ten aanzien van gebonden bestuursbevoegdheden. Het is echter de vraag, wat 
men zich hiervan moet voorstellen. Kan een gemeente tot bestuurscompensatie ver
plicht worden in verband met de afgifte van een bouwvergunning, die gelet op de toe
passelijke voorschriften moest worden verleend? Ik betwijfel dat. Het zou wel eens zo 
kunnen zijn dat de jurisprudentie uitsluitend betekent dat de bestuursrechter terzake 
van deze claims bevoegd is geworden, maar dat die verruiming inhoudelijk weinig om 
het lijf heeft. 

Geconcludeerd mag worden dat de winst van de nieuwe jurisprudentie voor het vraag
stuk van de schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad als geheel vooral is gele
gen in het feit dat het in een aantal gevallen mogelijk wordt het schade-aspect los te 
koppelen van het hoofdbesluit. Daarmee komt een einde aan de situatie dat onevenre
dige schade tengevolge van een op zichzelf gerechtvaardigd besluit aan de orde moet 
worden gesteld in het kader van een beroepsprocedure tegen laatstbedoeld besluit (de 
zgn.onzelfstandige schadebesluiten) en dus de onrechtmatigheid daarvan moest wor
den bepleit en in geval de rechter eraan tegemoet kwam moest worden aangenomen. 
Voorts biedt het een begin van een oplossing voor de onbevredigende situatie die bij 
de burgerlijke rechter bestond, namelijk dat deze schadeclaims bij de burgerlijke 

' Zie zijn noot onder Rb Zutphen 16 februari 1998,.4ß 1998, 227. 
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rechter steeds moeten worden ingediend op basis van het algemene onrechtmatige 
daadsartikel, zulks ondanks de pogingen van onder meer Bloembergen de Hoge Raad 
ertoe te bewegen ook de aansprakelijkheid bij rechtmatige daad als zelfstandige 
grondslag voor een verbintenis die tot schadevergoeding kan verplichten te erken
nen25. Ook vanuit een meer principiële optiek is er veel voor te zeggen het vraagstuk 
van de schadevergoeding bij overheidshandelingen die op zichzelf met het oog op het 
algemeen belang gerechtvaardigd zijn, maar die sommigen onevenredig duperen in 
bestuursrechtelijke context te behandelen. In hoofdstuk VI zal dit nog verder aan de 
orde komen. 

Daarbij zij voor de goede orde opgemerkt, dat de onder III.B.2 onder verwijzing naar 
de publicaties van Van Ravels enerzijds en Van Ettekoven en Schueler anderszijds ge
noemde onzekerheden voor de praktijk, gerezen naar aanleiding van de jurisprudentie 
met betrekking tot zelfstandige schadebesluiten, zich voor het grootste deel ook voor
doen bij de zelfstandige schadebesluiten betreffende op zichzelf rechtmatige (moe-
der)besluiten. Ook ten aanzien daarvan geldt dat onduidelijkheden bestaan ten aanzien 
van de verjaring, de mate van connexiteit (ook bij de voorbereiding van het besluit 
alsmede voor de rechtsbescherming bij de rechter), de vraag of iedere opmerking van 
een bestuur over al dan niet verschuldigheid van schade reeds een voor beroep vatbaar 
besluit is etc. Deze problemen vloeien mijns inziens met name voort uit het feit dat het 
de rechter en niet de wetgever is geweest die deze ontwikkeling heeft vorm gegeven. 
De rechter kan nu eenmaal niet in zijn uitspraken terstond een oplossing voor al deze 
problemen geven. 

III.B.4 Twee oplossingsrichtingen voor wetgeving 

De bestaande wetgeving voorziet met artikel 8:73 Awb sinds 1994 in de mogelijkheid 
in geval van vernietiging de rechter te vragen tevens een veroordeling tot schadever
goeding uit te spreken. Daar komt geen zelfstandig schadebesluit aan te pas. Daarnaast 
is thans derhalve door de jurisprudentie erkend, dat een schriftelijke reactie van een 
bestuursorgaan terzake van een verzoek om schade een besluit in de zin van artikel 1:3 
Awb kan zijn, een en ander als onder III.B.l beschreven, welk besluit als publiek
rechtelijke grondslag één van de door de Afdeling genoemde rechtsbeginselen heeft. 
Dat verder niet in de wet geregelde zelfstandige schadebesluit roept de vragen op als 
onder III.2 aangegeven die de wetgever derhalve moet oplossen. 

Waaruit zouden de derhalve door de wetgever te geven oplossingen kunnen bestaan, 
ervan uitgaande dat de wetgever aansluiting zoekt bij de door hem zelf met artikel 
8:73 Awb reeds verder op gang gebrachte rechtsontwikkeling om de bestuursrechter 
ook als rechter in schadezaken jegens de overheid te laten optreden? Hoewel het aantal 
pennen dat in beweging is gebracht door de aangegeven ontwikkelingen in de juris
prudentie buitengewoon talrijk is en bovendien een groot deel van de auteurs van me
ning is dat de wetgever de materie moet regelen, is het aantal van hen dat ook aangeeft 
hoe een dergelijke regeling er bij benadering zou moeten uitzien, beperkt. Zonder ge
detailleerde tekstvoorstellen aan te dragen zal ik trachten twee enigszins uitgewerkte 
oplossingsrichtingen aan te geven die ieder voor zich beogen de met name in III.2 ge
schetste problemen grotendeels te ondervangen.en daarbij ook mijn eigen voorkeur 
kenbaar maken. 

' Zie o.m. de conclusie van Bloembergen als waarnemend A-G bij HR 26 januan 1990, NJ 1990, 794. 
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De eerste oplossingsrichting is die waarbij de recente jurisprudentie wordt gecodifi
ceerd op een wijze waarbij aan de geuite bezwaren zoveel mogelijk wordt tegemoet 
gekomen. Dat betekent dat de Awb naast de regeling van artikel 8:73 (het vragen van 
schadevergoeding als accessoire vordering naast de vernietiging van een aangevallen 
"moederbesluit") een expliciete regeling van het aanvragen van en de rechtsbescher
ming tegen het zelfstandig schadebesluit zou kennen, die er in grote lijnen als volgt 
zou uitzien: 

het ligt voor de hand dat bij deze oplossingsrichting wordt aangesloten bij wat de Awb 
in titel 4.1 ("Beschikkingen") achtereenvolgens regelt ten aanzien van de aanvraag 
(afdeling 4.1.1), de voorbereiding (afdeling 4.1.2) en de beslistermijn (afdeling 4.1.3). 
Een aantal bijzonderheden zou daarbij in ieder geval moeten worden geregeld. 
Zonder uitputtendheid te pretenderen noem ik er enige: 

1. Een aanvraag voor een zelfstandig schadebesluit zou (slechts) betrekking dienen te 
hebben op schade tengevolge van onrechtmatig handelen van het bestuursorgaan 
bij het voorbereiden (bijv. het geven van onjuiste informatie) en het nemen van een 
ingevolge de Algemene wet bestuursrecht appellabel besluit dan wel op schade in 
verband met het feit dat de gevolgen van een zodanig besluit voor de aanvrager 
onevenredig zijn. Daarmee wordt bereikt dat niet iedere aanvraag tot een appella
bel zelfstandig schadebesluit kan leiden: andere aanvragen zijn niet-ontvankelijk. 

2. Een aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen, indien het wordt inge
diend binnen vijfjaar na de vernietiging c.q. het onherroepelijk worden van het 
schade-veroorzakende besluit. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de verja
ringstermijn uit het burgerlijk wetboek en wordt aldus ruimte gelaten aan de mo
gelijkheden om binnen vijf jaar tot een schikking te komen met alle normale 
briefwisselingen terzake. Is eenmaal een zodanige aanvraag gedaan, dan worden 
bestuur en aanvrager aan de algemene termijnen van de Algemene wet bestuurs
recht gehouden. Voor de aanvrager die in dit systeem na enige tijd bewust zijn 
aanvraag indient, lijkt het ook niet bezwaarlijk om tegen de in dit systeem ook 
duidelijke beschikking op aanvraag tijdig binnen zes weken bezwaar te maken. De 
regeling van de (verjarings-)termijnen is met die combinatie van vijfjaar uit het 
Burgerlijk Wetboek voor de indiening van de aanvraag en zes weken uit de Alge
mene wet bestuursrecht voor de bezwaarmogelijkheid alleszins redelijk. 

3. De aanvraag om schadevergoeding wordt -zo zou de wet moeten regelen- gericht 
tot het bestuursorgaan dat het oorspronkelijke "moederbesluit" heeft genomen, 
wellicht behoudens voor zover dat besluit de goedkeuring behelst van een ander 
besluit, in welk geval de keuze zou kunnen worden gemaakt dat het bestuursor
gaan dat laatstbedoeld besluit heeft genomen op de aanvraag om schadevergoeding 
beslist en voor eventuele schade ook aansprakelijk is (voorbeeld: een goedkeu
ringsbesluit van gedeputeerde staten terzake van een door de gemeenteraad vastge
steld bestemmingsplan wordt vernietigd: ik neig ernaar om de gemeenteraad in dat 
geval als schadeveroorzaker te zien. Dat ligt uiteraard anders, wanneer gedepu
teerde staten aan één of meer onderdelen hun goedkeuring onthouden en juist die 
onthouding onrechtmatig zou worden bevonden). 

Voor het te nemen zelfstandig schadebesluit gelden vervolgens de beslistermijnen van 
afdeling 4.1.3. Er is slechts sprake van een appellabel zelfstandig schadebesluit, indien 
er een aanvraag aan ten grondslag ligt, die betrekking heeft op schade als hiervoor on
der 1 genoemd en ingediend binnen de termijn als onder 2 aangegeven. Indien het ver-
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zoek gericht zou zijn tot het ingevolge het hiervoor onder 3 gestelde verkeerde orgaan, 
zou een verwijzingsregeling van toepassing kunnen zijn. 

Door deze regeling kan worden bereikt dat van een appellabel schadebesluit slechts 
sprake is wanneer daaraan een expliciete aanvraag om een besluit terzake van de scha
de-aanspraak ten grondslag ligt. Dat is van groot belang, omdat daarmee wordt voor
komen dat niet ieder schriftelijk standpunt van het bestuur een zelfstandig schadebe
sluit is. Is dat immers wel zo, dat heeft dat vergaande consequenties, bijv. dat een 
standpunt in een briefwisseling wanneer dat niet tijdig wordt bestreden, onherroepelijk 
wordt en alle aanspraken op vergoeding van schade verloren gaan. Het is niet juist, dat 
het bestuur door bijv. geen rechtsmiddelenverwijzing (zie art. 3:45 Algemene wet be
stuursrecht) op te nemen zijn rechtspositie sterk kan versterken in die zin, dat wanneer 
de burger vervolgens niet binnen zes weken reageert alle schade-aanspraken verloren 
zouden zijn gegaan. 

Vervolgens zou ik er voor wat betreft de rechtsbescherming een voorkeur voor heb
ben, wanneer tegen de beslissing op de aanvraag geen bezwarenprocedure zou behoe
ven te worden gevolgd, alvorens de bestuursrechter kan worden benaderd. Bedacht 
moet immers worden, dat het hier gaat om een besluit waaraan reeds een schade-
veroorzakend besluit (met mogelijkheden van bezwaar en beroep) vooraf is gegaan en 
voorts dat een bezwarenprocedure bij het bestuur met betrekking tot niet zozeer be
stuurlijke als wel juridische schadevragen minder voor de hand ligt. 

Voor de rechterlijke competentie zou de gewone regeling kunnen gelden in die zin dat 
zou kunnen worden bepaald dat, indien tegen het "moederbesluit" (of de goedkeuring 
daarvan) beroep op een andere bestuursrechter dan de rechtbank openstaat, diezelfde 
rechter ook moet worden benaderd, indien tegen het schadebesluit wordt opgekomen 
(voorbeeld: beroepen tegen schadebesluiten in verband met vergunningen op grond 
van de Wet milieubeheer zouden volgens de huidige regelgeving na een bezwaar
schriftenprocedure dan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
worden behandeld). 

Voor wat betreft het materiële schadevergoedingsrecht zouden conform de toelichting 
bij artikel 8:73 Awb expliciet de regels van boek 6 B.W. van overeenkomstige toepas
sing kunnen worden verklaard waarbij voor het moment van het ontstaan van de scha
de met het oog op renteberekening e.d. -met inachtneming van de hiervoor gegeven 
regeling voor de verjaring- niet moet worden uitgegaan van het moment van het scha
debesluit, maar van het schadeveroorzakende feit, derhalve meestal het nemen van het 
"moeder-besluit". Voor zover voor schadevergoeding op grond van het egalité-
beginsel naast de maatstaf van artikel 3:4 lid 2 behoefte bestaat aan aanvullende crite
ria is een veralgemenisering van criteria als genoemd in artikel 49 WRO denkbaar. Ik 
verwijs naar hetgeen hiervoor werd opgemerkt aan het slot van III.A.2 naar aanleiding 
van de voorstellen van Van den Berk en Van Buuren. 

Bij een dergelijke uitputtende bestuursrechtelijke regeling zou in de toelichting kunnen 
worden aangegeven dat voor zover door deze regeling in de mogelijkheid van schade
vergoeding is voorzien, een met voldoende waarborgen omklede voorziening en 
rechtsgang wordt geboden, welke derhalve gelet op de jurisprudentie van de Hoge 
Raad beoogt in de weg te staan aan het indienen van een ontvankelijke vordering bij 
de burgerlijke rechter. 

Hoewel aan de meeste van de geopperde bezwaren wel tegemoet gekomen kan wor-
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den, roept deze eerste oplossingsrichting die ook voor de problematiek van accessoire 
vorderingen aansluit bij de bestaande structuur van aparte appellabele besluiten, toch 
een aantal bezwaren op. Naast praktische bezwaren (er zullen soms tegenvorderingen 
zijn, er zal ook een soortgelijke regeling voor terugvorderingsbeslissingen nodig zijn 
en met name timmert zo'n regeling wel voldoende dicht, dat er geen appellabele be
slissingen zijn zonder zo'n geformaliseerde procedure van aanvraag etc.) gaat het 
daarbij ook om meer fundamentele bezwaren. Ik maak daarover thans enkele algeme
ne opmerkingen. De tweede oplossingsrichting komt daarna, mede als uitvloeisel 
daarvan, aan de orde. 

In de afgelopen periode worden steeds vaker bezwaren aangevoerd tegen de opeensta
peling van procedures, die te maken heeft met het feit dat tegen ieder overheidsbesluit 
apart kan worden opgekomen. Dat bezwaar wordt in de juridiseringsdiscussie geop
perd (zie daarover V). Ook vanuit een andere invalshoek staat het besluit-begrip onder 
druk. Zo heeft Scheltema in zijn bekende en vanuit Maastricht bekritiseerde bijdrage 
"Van rechtsbescherming naar een volwaardig bestuursrecht" in het Nederlands Juris
tenblad betoogd26, dat de inrichting van het bestuursproces, waarbij de burger steeds 
procedeert naar aanleiding van een overheidsbesluit, achterhaald is en dat de overheid 
ook zelfde (bestuurs-)rechter zou moeten kunnen benaderen, bijvoorbeeld in het geval 
van een vordering uit onverschuldigde betaling, waarbij het bestuur naar huidig recht 
een voor bezwaar en beroep vatbare terugvorderingsbeschikking heeft te nemen (hier
over valt natuurlijk veel te zeggen, maar ik zal mij beperken, in hoofdstuk VI kom ik 
hierop terug). Mijn standpunt is dat in algemene zin het bestuursproces georganiseerd 
naar aanleiding van een overheidsbesluit moet blijven met wellicht belangrijke uit
zonderingen waar het zgn. accessoire besluiten/vorderingen betreft. In het verbin
dingshoofdstuk VI ga ik uitgebreid in op de verschillen met het proces bij de burger
lijke rechter. In essentie komt het erop neer, dat in de meeste gevallen door het be
stuursprocesrecht, zoals wij dat kennen een goede toegang tot de rechter is gewaar
borgd, de verschillende deelbelangen daarin beter kunnen worden afgewogen in een 
geïntegreerd kader dan in het proces bij de burgerlijke rechter en het instrumentarium 
van de bestuursrechter in de meeste, klassieke bestuurszaken meer geëigend is. Bo
vendien is er ook uit een oogpunt van taakverdeling tussen bestuur en rechter principi
eel veel voor te zeggen dat het bestuur eerst beslist en de rechter niet meer doet dan 
nagaan of dat op rechtmatige wijze is gebeurd. 

Zonder dat uitgangspunt in algemene zin los te laten moeten daarop uitzonderingen 
worden gemaakt in die gevallen, wanneer de principes waarop dit model is gebaseerd 
en de voordelen daarvan geen of in mindere mate een rol spelen. Vermeden moet wor
den, dat het model een keurslijf dreigt te worden, waarbij de relatie overheid-burger 
steeds in de besluitstructuur moet worden geperst. Zoals ook in hoofdstuk V wordt 
aangegeven dient een onnodige herhaling van zetten te worden voorkomen en een on
doelmatig bestuursproces te worden vermeden. Daarvan kan met name sprake zijn 
wanneer het om accessoire vorderingen gaat. De rechtsverhouding ligt dan immers 
reeds vast naar aanleiding van de besluitvorming met betrekking tot het originaire be
sluit. Het principiële uitgangspunt dat in de relatie bestuur-overheid de rechtsverhou
ding eerst door het bestuur wordt vastgesteld en de rechter de besluitvorming vervol
gens op rechtmatigheid toetst, doet zich ten aanzien van het accessoire besluit niet (in 

26 Scheltema (1996), waarop een kritische, wellicht zelfs wat zure reactie uit Maastricht is gevolgd van 
Heldeweg en Van der Linden 1996). 
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die mate) voor27. Is het originaire besluit vernietigd, dan staat de onrechtmatigheid 
daarvan vast en gaat het om vragen van schuld, causaliteit en schade. Het is minder 
angewezen dat het bestuur daarover zelf eerst een (nieuw) besluit neemt dat voorwerp 
van het geschil zal zijn en bij gebreke van tijdige betwisting formele rechtskracht ver
krijgt. Niet alleen is het naar mijn oordeel minder gewenst dat de partij die (bijv. na 
een vernietiging van het moederbesluit) onrechtmatig heeft gehandeld in beginsel bin
dend een besluit kan nemen over de omvang van de schade, daarnaast betwijfel ik of 
met de uitgewerkte regeling van het zelfstandig schadebesluit, te nemen na een aan
vraag als hiervoor als eerste oplossingsrichting aangegeven, problemen over de vraag 
wanneer nu al dan niet een onherroepelijk besluit is genomen met als consequentie 
verval van schade-aanspraken goed zouden zijn uitgebannen. 
Natuurlijk moeten normale onderhandelingen over omvang van de schade kunnen 
worden gevoerd, doch dat kan heel wel en misschien wel beter wanneer de burger in 
zo'n geval na het mislukken daarvan rechtstreeks (dus zonder een door het bestuursor
gaan genomen appellabel schadebesluit) naar de bestuursrechter kan met het verzoek 
het bestuur tot vergoeding van de schade te veroordelen en de hoogte daarvan te be
palen. 

Naar mijn oordeel verdient gelet op deze bezwaren een tweede oplossingsrichting de 
voorkeur, waarbij de belanghebbende zich -in aansluiting op de mogelijkheid die arti
kel 8:73 Awb reeds geeft- ook nâ een vernietiging rechtstreeks tot de rechter in eerste 
aanleg zou kunnen wenden met een verzoek tot schadevergoeding die in verband staat 
met het vernietigde besluit.28 Met opzet noem ik, anders dan het geval is bij artikel 
8:73 Awb, de rechter in eerste aanleg, onder meer omdat in de opzet dat er geen be
zwaarschriftenprocedure (want geen besluit) aan de orde is niet ook nog een instantie 
verloren moet gaan wanneer het om soms ingewikkelde schadevragen gaat. Voor deze 
procedure zou de civiele verzoekschriftprocedure van artikel 429a van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering model kunnen staan, waarbij het voor de hand ligt de 
terzake van het originaire besluit bevoegde bestuursrechter competent te doen zijn 
Die procedure voorziet in de mogelijkheid van een tegenverzoek, mits dit betrekking 
heeft op het onderwerp van het oorspronkelijke verzoek. Ook het meedoen van andere 
belanghebbenden is in die procedure geregeld. Voor zover de rechtsstrijd blijft binnen 
de grenzen bepaald door (de uitkomst van de procedure over) het originaire besluit, 
lijkt er principieel weinig tegen het betrokken overheidsorgaan de mogelijkheid te ge
ven in diezelfde zaak derden op te roepen en regres te zoeken met betrekking tot de 
gevorderde schade. Ik zie er niet aan voorbij dat hierdoor een situatie zal ontstaan dat 
de bestuursrechter bevoegd wordt ten aanzien van vrijwarings- en regresvorderingen, 
welke normaliter door de burgerlijke rechter worden beoordeeld. Men kan zich im
mers afvragen of dat erg bezwaarlijk is: zo worden regels van relatieve competentie in 
het civiele proces reeds doorbroken, wanneer vrijwaringsgedingen worden behandeld. 
Wel is duidelijk dat nieuwe processuele complicaties denkbaar zijn. Desondanks zijn 
de voordelen van dit systeem boven het handhaven en verder uitbouwen van de be-
sluitstructuur met betrekking tot schadevorderingen evident: zo beslist het bestuur niet 

27 Dit sluit aan bij het betoog van Van Ommeren (1998), dat het legaliteitsbeginsel ten aanzien van deze 
accessoire besluiten niet als een probleem behoeft te worden gevoeld, nu die accessoire besluiten kun
nen voortvloeien uit de publiekrechtelijke rechtsverhouding. Beter is het aldus Van Ommeren te streven 
naar "een strenge, specifieke wettelijke grondslag" van het originaire besluit dan het legaliteitsbeginsel 
te ver door te voeren, zodat er weinig of niets van zou overblijven. 
28 M. De Rooij, vice-president van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam deed tijdens het in het 
artikel van Van Ettekoven & Schueler (1998) besproken SSR-congres een suggestie in dezelfde zin. 
29 Van Wijmen (1991) suggereerde al eens dat deze procedure de brug kan vormen bij harmonisatie tus
sen het burgerlijk en bestuursrechtelijk geschil. Zie in het bijzonder p. 169. 
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in eigen zaak (bijv. over hoeveel schade zij verschuldigd is na een onrechtmatig be
sluit), er zijn minder problemen van onherroepelijkheid en formele rechtskracht van 
standpunten over schade-aanspraken te verwachten en de oplossing leidt naar mijn 
mening eerder tot minder dan tot meer juridisering dan wanneer de eerste oplossings
richting wordt gekozen. 

Wordt eenmaal de mogelijkheid aanvaard van een rechtstreekse benadering van de be
stuursrechter (dus zonder een daaraan voorafgegaan schadebesluit) ingeval van de zo
genaamde accessoire vorderingen, dan zou andersom ook de overheid de mogelijkheid 
kunnen krijgen zich rechtstreeks tot de bestuursrechter te wenden om door een rech
terlijke uitspraak de naleving af te dwingen van (originaire) besluiten, waarvan de 
rechtmatigheid niet is betwist of eerder in rechte is vastgesteld zonder dat het nodig is 
om terzake een nieuw besluit te nemen. Zo wordt opeenstapeling van procedures 
voorkomen. Daarbij rijst wel de vraag hoe ver men daarmee kan gaan. Ten aanzien 
van geldvorderingen gebaseerd op originaire besluiten lijkt mij daartegen weinig be
zwaar te bestaan. Acties uit onverschuldigde betaling bij de bestuursrechter ingeval 
van teveel uitgekeerde subsidie zijn efficiënter dan een nieuw appellabel terugvorde-
ringsbesluit met bezwaarschriftenprocedures etc. Veel verder strekkend zou deze mo
gelijkheid worden, wanneer zij wordt uitgebreid tot situaties, waarbij nu bestuurs-
dwangaanschrijvingen (bijv. wegens overtreding van vergunningsvoorschriften, de 
vergunning is in dit voorbeeld het originaire besluit) moeten worden uitgevaardigd. 
Naar mijn oordeel is de te maken afweging in dat soort situaties meer een bestuurlijke, 
met name in verband met de positie van derden-belanghebbenden, zodat ik wat meer 
aarzelingen heb om daarbij af te stappen van het model, waarbij het bestuur zijn afwe
ging in een besluit vastlegt en de rechter dat besluit op rechtmatigheid toetst, ook om
dat belangen van derden daarbij eerst door het bestuur kunnen worden gewogen in een 
beleidskader. Diezelfde aarzeling heb ik ten aanzien van schade op grond van het ega-
lité-beginsel. Het lijkt aantrekkelijk om de vraag in hoeverre de gevolgen van een be
sluit voor een bepaalde burger onevenredig zijn in eerste instantie door het bestuur te 
laten beslissen. Veelal zal in dat kader een adviescommissie worden geraadpleegd. 
Deze beslissing is ook niet accessoir in zoverre dat de inhoud van het accessoire be
sluit niet in die mate door het originaire besluit wordt bepaald. De vaststelling of er 
van aansprakelijkheid sprake is, moet immers -anders dan bij onrechtmatige originaire 
besluiten- nog plaatsvinden. De rechtsverhouding is in zoverre niet door het originaire 
besluit bepaald. 

Niettemin sluit ik niet uit, dat op het ruime terrein van accessoire vorderingen -dus 
vorderingen die samenhangen met de rechtsverhouding zoals deze bepaald is door of 
naar aanleiding van een originiair besluit- een zowel door overheid als door de burger 
toe te juichen ontwikkeling in gang kan worden gezet van een rechtstreeks benadering 
van de bestuursrechter. Dat is voor de overheid aantrekkelijk, omdat onnodige juridi
sering wordt vermeden. Zo behoeft niet een nieuw besluit te worden genomen en 
wordt in ieder geval vermeden dat een nieuwe bezwaarschriftenprocedure moet 
plaatsvinden. Bovendien gaat het daarbij om vragen die veelal niet bestuurlijk zijn. 
Ook voor de burger lijkt dit een aantrekkelijke optie, omdat in een groot aantal geval
len deze procedure sneller en efficiënter zal zijn en bovendien zijn positie uit een oog
punt van rechtsbescherming in zekere zin verbetert. Zo zou het bestuur niet eenzijdig 
een terugvorderingsbesluit kunnen opleggen, maar moet het naar de rechter, een punt 
waarvoor ook Scheltema aandacht heeft gevraagd. 

0 Zie de bijdrage van Scheltema (1996). 
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Voor accessoire vorderingen van financiële aard lijkt het mij aantrekkelijker mogelijk
heden te creëren de bestuursrechter rechtstreeks te benaderen dan deze ook in de be-
sluitstructuur van de Awb te gieten, zoals de verschillende bestuursrechters bij gebreke 
van wetgeving wel hebben moeten doen om hun competentie terzake "te veroveren". 
Daarbij kan zowel gedacht worden aan vorderingen in verband met originaire beslui
ten tegen de overheid (de schadezaken) als accessoire vorderingen van de overheid 
(zoals de terugvordering uit onverschuldigde betaling) in verband met originaire be
sluiten van die overheid ' 

Bij dit alles tenslotte dit: een zekere aarzeling of de ontwikkeling dat de bestuursrech
ter dè schade-rechter wordt in overheidszaken de juiste is, is op haar plaats. Ten aan
zien van de toepassing van het materiële schadevergoedingsrecht geeft het Burgerlijk 
Wetboek nu eenmaal de regels en de burgerlijke rechter is daarin veel meer ervaren. 
Daar staat tegenover, dat de benadering van het schadebesluit als accessoir besluit 
goed laat zien, dat loskoppeling van de bestuursrechtelijke context kunstmatig is en 
dat de berechting in beginsel het beste door dezelfde rechter kan plaatsvinden als wel
ke het originaire besluit heeft beoordeeld, mits de nadelen -met name gelegen in de 
specialisatie van de gewone rechter met betrekking tot het schadevergoedingsrecht-
worden ondervangen. Natuurlijk moet, als voor zo'n verzoekschriftenprocedure wordt 
gekozen, voldoende zijn verzekerd dat de schade kan worden bepaald op een wijze die 
gelijkwaardig is aan die wanneer een civiel proces over schadevergoeding zou worden 
gevoerd. De zogenaamde combi-kamers bij de rechtbanken bieden een aantrekkelijk 
forum, terwijl zeker zolang de bestuursrechtelijke colleges competent blijven ten aan
zien van de behandeling in hoger beroep, in specialistische kennis op het terein van het 
schadevergoedingsrecht zal moeten zijn voorzien. In hoofdstuk VI ga ik daarop nader 
in. Zoals vaker geconstateerd: het is en blijft een merkwaardige situatie, dat op het ter
rein van het schadevergoedingsrecht wel stappen zijn gezet tot verruiming van de 
competentie van de bestuursrechter, terwijl waar het gaat om acties tegen bij uitstek 
publiekrechtelijke besluiten als de vaststelling van regelgeving, de gewone rechter 
competent is en naar het zich laat aanzien voorlopig wel zal blijven. 

Ik besef dat hier erg gemakkelijk over "de overheid" en "het bestuur" is gesproken: bij uitwerking 
van deze oplossingsrichting zal de vraag rijzen of het bestuursorgaan dan wel het rechtspersoonlijk be
zittende lichaam, waarvan dat orgaan deel uitmaakt de procederende partij bij de bestuursrechter zal 
worden, fk laat die vraag als een vraag van uitwerking rusten, maar niet zonder op te merken, dat ik 
meer voel voor het bestuursorgaan, nu dat meer past bij de keuze voor de bestuursrechter. Ik voeg hier
aan toe dat vragen van deze aard ook rijzen als men kiest voor het zelfstandig schadebesluit als appella-
bel besluit en de eerste oplossingsrichting uitwerkt. Zie in dit verband Hennekens (1998), die onder 
meer van mening is dat de Afdeling Bestuursrechtspraak met haar jurisprudentie over het zelfstandig 
schadebesluit de verhouding tussen de rechtspersoon en het bestuursorgaan heeft verontachtzaamd. 
Hoewel ik zijn bezwaren niet zo zwaarwegend vind, is een zorgvuldige wettelijke regeling ook voor de
ze problematiek gewenst. 


