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1. Algemeen

In onze kroniek over de tweede helft van 2018 voorspel-
den wij dat 2019 een belangrijk jaar zou worden voor de 
onrechtmatige overheidsdaad. Halverwege dit jaar is deze 
voorspelling al gedeeltelijk uitgekomen. Wij noemden de 
cassatieberoepen inzake Srebrenica en de schietpartij in 
winkelcentrum De Ridderhof, waarin de advocaat-generaal 
inmiddels heeft geconcludeerd.2 Andere conclusies die in de 
eerste helft van 2019 zijn genomen, hebben betrekking op 
de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de gaswin-
ning in het Groningerveld, een uitzondering op het rookver-
bod en een schriftelijk examen Frans.3 In elk van deze zaken 
zijn vragen aan de orde die relevant zijn voor het overheids-
aansprakelijkheidsrecht. Dit laatste geldt vanzelfsprekend 
ook voor de Urgendazaak, waarin nog geen conclusie is ver-
schenen. Niettemin is deze zaak – ook deze kroniekperiode 
weer – de meest besproken dagvaardingsprocedure in de 

1 Mr. T.W. Franssen is advocaat te Den Haag en is werkzaam bij Pels Rijcken 
& Droogleever Fortuijn. Mr. dr. S.A.L. van de Sande is advocaat te Breda en 
is werkzaam bij AKD.

2 ECLI:NL:PHR:2019:95 (Srebrenica) en ECLI:NL:PHR:2019:450 en 451 (De 
Ridderhof).

3 ECLI:NL:PHR:2019:496 en 497 (Gaswinning Groningerveld), 
ECLI:NL:PHR:2019:522 (Rookverbod) en ECLI:NL:PHR:2019:509 (Examen Frans).

literatuur.4 Met de arresten in al deze procedures in het ver-
schiet zal er naar verwachting het nodige te bespreken zijn 
in de volgende kroniek.

Wat betreft de literatuur wijzen wij verder op de bundel ‘25 
jaar Awb – In eenheid en verscheidenheid’, die verschillende 
bijdragen bevat over het overheidsaansprakelijkheidsrecht 
uit rechtmatige en onrechtmatige daad. Wij wijzen op de 
bijdragen over de deskundige in aansprakelijkheidszaken (Van 
Ravels), de grondslagen voor nadeelcompensatie (Tjepkema 
en Huijts) en forumshoppen in onrechtmatigedaadszaken 
(Schutgens).5 Het onrechtmatigedaadsrecht mocht zich ook 
in de belangstelling verheugen van de VAR. Haar preadvi-
seurs schreven over de toekomst van de formele rechtskracht. 
De preadviezen van Polak, Reneman, Roozendaal en San-
ders en de recensie van Kortmann bevatten uitgebreide 
overzichten van de rol die de formele rechtskracht in de 
jurisprudentie heeft en vergezichten over de ontwikkeling 
van het leerstuk in de toekomst.6

De formele rechtskracht is ook een belangrijk onderwerp in 
het proefschrift van één van uw chro ni queurs. Het proef-
schrift van Van de Sande gaat over de aansprakelijkheid van 
de overheid voor het verstrekken van onjuiste informatie.7 
Het boek is opgezet aan de hand van de vereisten voor aan-
sprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Daarnaast wordt 
aandacht besteed aan de bevoegdheidsverdeling tussen de 
burgerlijke rechter en de bestuursrechter, waaronder the-
ma’s als de formele rechtskracht en Titel 8.4 Awb. De nadruk 
ligt op informatie over bestuursrechtelijke regels. Volgens 
Van de Sande moet de bestuursrechter bevoegd worden om 
kennis te nemen van alle schadevergoedingsgeschillen die 
hun oorsprong vinden in onjuiste bestuursrechtelijke infor-
matie. Hij concludeert verder dat de burgerlijke rechter in 
de motivering van zijn uitspraak niet altijd voldoende aan-
dacht besteedt aan alle relevante omstandigheden van het 
geval, die bepalen of de overheid onrechtmatig heeft gehan-
deld door onjuiste inlichtingen te verstrekken. Een andere 
conclusie is dat de feitenrechter te terughoudend is bij het 
honoreren van een eigenschuldverweer van de gedaagde 
overheid, bijvoorbeeld op de grond dat de burger zelf meer 
onderzoek had moeten doen om te voorkomen dat hij op het 
verkeerde been werd gezet door de verstrekte informatie.

4 Zie onder meer het themanummer AV&S 2019/2 (met artikelen van M.A. Loth, 
P. Gillaerts & W. Th. Nuninga, A.E.M. Leijten, J.M. Emaus & N.F. Kreeftmeijer); 
E.R. de Jong, ‘Urgenda en de beoordeling van macro-argumenten’, MvV 
2019/04, p. 133-141; T. Barkhuysen & M.L. van Emmerik, ‘Zorgplichten 
volgens de Hoge Raad en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: 
van Lindenbaum/Cohen via Kelderluik en Öneryildiz naar Urgenda?’, RMT 
2019/1, p. 43-54.

5 T. Barkhuysen e.a. (red.), 25 jaar Awb. In eenheid en verscheidenheid, Deven-
ter: Wolters Kluwer 2019.

6 J.E.M. Polak e.a., De toekomst van de formele rechtskracht (VAR-reeks 162), 
Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2019, waarover C.N.J. Kortmann, ‘De 
toekomst van de formele rechtskracht’, NTB 2019/19.

7 S.A.L. van de Sande, Overheidsaansprakelijkheid voor het verstrekken van 
onjuiste informatie (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer 2019.
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2. Onrechtmatige overheidsdaad

2.1 Burgerlijke rechter
Onrechtmatige daad en vergunningen van rechtswege. De 
Hoge Raad heeft op 15 maart 2019 een arrest gewezen met 
betrekking tot een complex onderdeel van het besluitaan-
sprakelijkheidsrecht: de aansprakelijkheid van de overheid 
voor het miskennen van het bestaan van een vergunning 
van rechtswege.8 Wij beschrijven het arrest in algemene 
termen en gaan niet in op de concrete casus en de beoorde-
ling daarvan door het hof. De problematiek is op zichzelf al 
ingewikkeld genoeg. Onder de oude Woningwet werd van 
rechtswege een bouwvergunning verleend indien het col-
lege niet binnen de wettelijke termijn een beslissing op een 
aanvraag nam, mits het bouwplan in overeenstemming was 
met het bestemmingsplan. Door de vergunningverlening 
van rechtswege verviel de bevoegdheid van het college om 
een reëel besluit op de aanvraag te nemen. In plaats hiervan 
diende het college slechts nog vast te stellen dat de vergun-
ning al van rechtswege was verleend, en diende het college 
daarnaar te handelen (vgl. artikel 57 en artikel 58 van de 
Woningwet, oud). Een en ander betekent dat een besluit tot 
weigering van een bouwvergunning dat werd genomen na 
het verstrijken van de beslistermijn, bijvoorbeeld omdat 
het college veronderstelde dat het bouwplan wél in strijd 
was met het bestemmingsplan, onbevoegd werd genomen. 
Deze systematiek roept de vraag op welke gedragingen in 
een dergelijke situatie onrechtmatig zijn. Het antwoord op 
deze vraag is met name van belang, omdat het bepalend is 
voor het temporele aangrijpingspunt van de beoordeling 
van het condicio sine qua non-verband met de schade. In 
zijn arrest van 15 maart 2019 noemt de Hoge Raad drie mo-
gelijk onrechtmatige gedragingen. Ten eerste het besluit tot 
weigering van de bouwvergunning. Dit besluit is onrecht-
matig indien het – wegens het ontbreken van een bevoegd-
heid van het college – is vernietigd door de bestuursrechter. 
Daarmee is sprake van een onrechtmatige daad vanaf het 
tijdstip waarop het onbevoegde besluit is genomen.9 Om 
aansprakelijkheid aan te kunnen nemen voor schade die is 
ontstaan vóór het moment van het nemen van onrechtmati-
ge besluit zijn de andere twee door de Hoge Raad genoemde 
grondslagen van belang. De tweede potentiële aansprake-
lijkheidsgrond is het niet tijdig beslissen op een aanvraag 
om bouwvergunning, ook indien die termijnoverschrijding 
reeds ertoe heeft geleid dat van rechtswege een begunsti-
gend besluit tot stand kwam. Voor aansprakelijkheid op 
deze grond zijn evenwel bijkomende omstandigheden ver-
eist, omdat een enkele termijnoverschrijding op grond van 
vaste rechtspraak op zichzelf nog geen onrechtmatige daad 
oplevert.10 Tot slot kan een bestuursorgaan onrechtmatig 
handelen door de aanvrager of de in artikel 58 Woningwet 

8 HR 15 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:353 (Den Haag).
9 De Hoge Raad verwijst naar HR 24 februari 1984, NJ 1984/669 (St. Oedenrode/

Driessen) en HR 28 oktober 1994, NJ 1995/139 (Talma/Friesland).
10 De Hoge Raad verwijst naar HR 22 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM7040 

(Eindhoven/Curatoren), HR 16 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ5980 
(Tara Beach Resort/Aruba) en HR 11 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX7579 
(Amsterdam/Have).

(oud) genoemde personen niet ervan in kennis te stellen dat 
de vergunning van rechtswege is verleend. Hierbij is beslis-
send of het bestuursorgaan daarmee, gezien de omstan-
digheden van het geval, in strijd heeft gehandeld met de in 
het maatschappelijk verkeer jegens een belanghebbende in 
acht te nemen zorgvuldigheid.11 Nadere gezichtspunten om 
te bepalen wanneer dit het geval is, geeft de Hoge Raad ech-
ter niet.

Causaal verband bij besluitenaansprakelijkheid. Het ar-
rest BKR/Zuid-Holland vormt het volgende hoofdstuk in 
het boek over de beoordeling van het condicio sine qua 
non-verband tussen een onrechtmatig besluit en gestelde 
schade.12 De casus is – in een notendop – als volgt. In 1999 
hebben gedeputeerde staten van Zuid-Holland aan BKR een 
ontgrondingsvergunning voor het winnen van zand uit de 
Zevenhuizerplas verleend. Op grond hiervan mocht bij de 
zandwinning een taludhelling van 1:4 worden aangehou-
den. Tien jaar later hebben gedeputeerde staten in 2009 aan 
BKR een aanwijzing gegeven, die inhield dat een talud van 
1:6 moest worden aangehouden. Als gevolg van dit – min-
der steile – talud zou BKR beperkt worden in haar mogelijk-
heden om zand te winnen. De aanwijzing van gedeputeerde 
staten is vernietigd door de Afdeling. Na de uitspraak van 
de Afdeling hebben gedeputeerde staten de ontgrondings-
vergunning aldus gewijzigd dat de toegestane taludhelling 
alsnog 1:6 werd. Het beroep van BKR tegen de vergunning-
wijziging is (op dit punt) ongegrond verklaard door de Af-
deling. In de civiele procedure stelt BKR vervolgens dat zij 
schade heeft geleden omdat een gehuurde zandwinningsin-
stallatie als gevolg van de onrechtmatige aanwijzing gedu-
rende vijftien maanden vrijwel geheel heeft stilgelegen in 
de Zevenhuizerplas. Het hof heeft de vordering afgewezen 
op de grond dat het causaal verband ontbreekt.13 Dit oor-
deel houdt stand in cassatie. De Hoge Raad citeert eerst en-
kele overwegingen uit het arrest UWV/X.14 De Hoge Raad vat 
deze overwegingen daarna als volgt samen: 

“Het condicio sine qua non-verband moet dus ook in ge-
vallen waarin schade is ontstaan door een onrechtmatig 
besluit, worden vastgesteld door de situatie zoals zij zich 
in werkelijkheid heeft voorgedaan te vergelijken met de 
hypothetische situatie die zich zou hebben voorgedaan 
als de onrechtmatige gedraging achterwege was geble-
ven.”15 

Tegen deze achtergrond overweegt de Hoge Raad dat het 
hof tot uitgangspunt heeft genomen dat de provincie, in-
dien zij zich bewust was geweest van de onrechtmatigheid 
van de aanwijzing, op de dag waarop zij de aanwijzing gaf 

11 Vgl. HR 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1454 (Graansma/Noordoostpolder).
12 HR 15 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:354 (BKR/Zuid-Holland).
13 Hof Den Haag 17 oktober 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3170 (Zuid-Holland/

BKR).
14 HR 6 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:18 (UVW/X). Zie ook HR 3 juni 2016, 

ECLI:NL:HR:2016:1112 (Hengelo/Wevers).
15 Vgl. ook HR 7 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:854, gewezen met toepassing 

van artikel 81 lid 1 RO.
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een rechtmatig besluit met hetzelfde rechtsgevolg zou heb-
ben genomen, inhoudende dat BKR een taludhelling van 1:6 
zou moeten hanteren. Dit oordeel ligt in lijn met de (door de 
Hoge Raad geciteerde) overweging dat indien “het bestuurs-
orgaan een nieuw rechtmatig besluit neemt dat tot hetzelfde 
rechtsgevolg leidt als het onrechtmatige besluit, dit grond kan 
zijn om tot uitgangspunt te nemen dat het bestuursorgaan ten 
tijde van het onrechtmatige besluit eenzelfde besluit zou heb-
ben genomen, indien dat op dat tijdstip ook rechtens mogelijk 
was”. Vervolgens heeft het hof onderzocht of BKR de stillig-
schade ook had geleden indien gedeputeerde staten meteen 
de vergunning (rechtmatig) hadden gewijzigd in plaats van 
de (onrechtmatige) aanwijzing te geven. Die vraag heeft het 
hof bevestigend beantwoord, waarbij het hof heeft onder-
kend en betrokken dat BKR stelde dat zij de winzuiger zou 
hebben verwijderd als de vergunning direct was gewijzigd. 
Daaruit volgt dat de schade niet (geheel) afhankelijk was 
van het rechtsgevolg van de aanwijzing. Ten tweede klaagt 
BKR dat het hof ten onrechte heeft beoordeeld wat BKR had 
moeten doen naar aanleiding van de aanwijzing. Deze klacht 
slaagt ook niet, omdat het hof de stelling van BKR heeft on-
derzocht die inhield dat zij de zandwinningsinstallatie di-
rect uit de Zevenhuizerplas zou hebben verwijderd als de 
provincie de vergunning meteen zou hebben aangepast (in 
plaats van de aanwijzing te geven). Het hof heeft die stelling 
verworpen. Daarbij heeft het hof in aanmerking genomen 
dat BKR in de werkelijke situatie de zandwinningsinstallatie 
heeft laten liggen, hoewel zij geen redelijke grond had voor 
de verwachting dat zij uiteindelijk een steilere taludhelling 
dan 1:6 zou kunnen aanhouden, en dat niet valt in te zien 
wat in dat opzicht het verschil zou zijn geweest tussen de 
aanwijzing en een wijziging van de ontgrondingsvergun-
ning. Dit oordeel moet aldus worden verstaan, dat het hof 
niet in zijn oordeel heeft betrokken ‘wat BKR had moeten 
doen’ naar aanleiding van de aanwijzing, maar heeft be-
oordeeld hoe BKR in de hypothetische situatie feitelijk zou 
hebben gehandeld, gegeven de wijze waarop zij zich in wer-
kelijkheid na de aanwijzing heeft gedragen. Het cassatiebe-
roep van BKR wordt verworpen.

Causaal verband en bindende kracht. Een arrest van de Hoge 
Raad van 17 mei 2019 gaat over de reikwijdte van de bin-
dende kracht van uitspraken van de bestuursrechter.16 De 
casus begint alledaags. Een bijstandsgerechtigde stelt zich 
op het standpunt dat de gemeente onrechtmatig jegens haar 
heeft gehandeld door haar uitkering te beëindigen en terug 
te vorderen. Zij stelt dat daardoor een nieuwe bovenmatige 
schuld is ontstaan die aanleiding vormde voor de tussen-
tijdse beëindiging van de toepassing van de schuldsane-
ringsregeling. Volgens haar zou het schuldsaneringstraject 
zijn geëindigd met een schone lei indien de gemeente niet 
onrechtmatig zou hebben gehandeld. Volgens de gemeente 
was het schuldsaneringstraject hoe dan ook tussentijds be-
ëindigd, omdat de bijstandsgerechtigde (ook) niet had vol-
daan aan haar informatieplicht jegens haar bewindvoerder, 
aan wie zij had moeten mededelen dat haar ex-echtgenoot 

16 HR 17 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:738 (Bijstand Doesburg).

veelvuldig in haar woning aanwezig was. Het hof verwerpt 
deze stelling, waarbij het hof zich gebonden acht aan het 
oordeel van de CRvB in de bijstandszaak dat een gemeen-
schappelijke huishouding niet was komen vast te staan. De 
Hoge Raad acht dit onjuist. Indien de bestuursrechter uit-
spraak heeft gedaan over een besluit waarvan beroep bij 
hem openstaat, is de burgerlijke rechter gebonden aan het 
oordeel van de bestuursrechter over de rechtmatigheid van 
dat besluit. De burgerlijke rechter is bij de beoordeling van 
een geschilpunt dat niet de geldigheid van het besluit betreft 
niet gebonden aan de inhoudelijke overwegingen die ten 
grondslag liggen aan het oordeel van de bestuursrechter 
over dat besluit. Dit was al duidelijk uit eerdere arresten uit 
2015.17 Het hof heeft dus miskend dat in deze procedure niet 
behoeft te worden uitgegaan van het door het hof genoemde 
oordeel van de CRvB. Het arrest biedt daarmee een prachtig 
voorbeeld van de regel dat de schadevergoedingsrechter het 
causaal verband tussen een onrechtmatig besluit en schade 
zelfstandig moet beoordelen. Hierbij kan hij aansluiting 
zoeken bij het oordeel van de bestuursrechter maar daar-
toe is hij niet verplicht, zodat niet uitgesloten is dat hij tot 
een ander oordeel komt dan de bestuursrechter, al dan niet 
op basis van nieuwe, andersluidende of beter onderbouwde 
stellingen in de civiele procedure.

Vergoeding van immateriële schade. Het laatste arrest van de 
Hoge Raad dat wij bespreken, is een nieuw standaardarrest 
over immateriële schade. Samen met de uitvoerige conclusie 
van A-G Hartlief en de fraaie NJ-noot van Lindenbergh be-
vat het arrest de stand van het recht omtrent de vergoeding 
van schade die bestaat in een ‘aantasting in zijn persoon’ 
in de zin van artikel 6:106 lid 1, aanhef en onder b, BW. Ten 
gronde gaat het arrest over de vraag of een gedetineerde op 
wie ten onrechte een te streng detentieregime is toegepast 
recht heeft op vergoeding van immateriële schade en, zo ja, 
onder welke voorwaarden.18 In het bijzonder ligt de vraag 
voor of hij daarop recht heeft naast een door hem ontvan-
gen tegemoetkoming op de voet van artikel 68 lid 7 Peni-
tentiaire beginselenwet (PBW). De Hoge Raad stelt voorop 
dat in ieder geval sprake is van een ‘aantasting in zijn per-
soon’ in de zin van artikel 6:106 lid 1, aanhef en onder b, BW 
indien de benadeelde geestelijk letsel heeft opgelopen. De-
gene die zich hierop beroept, zal voldoende concrete gege-
vens moeten aanvoeren waaruit kan volgen dat in verband 
met de omstandigheden van het geval psychische schade is 
ontstaan, waartoe nodig is dat naar objectieve maatstaven 
het bestaan van geestelijk letsel kan worden vastgesteld. 
Daarnaast kunnen de aard en de ernst van de normschen-
ding en van de gevolgen daarvan voor de benadeelde recht 
geven op vergoeding van immateriële schade. Ook hier zal 
degene die zich hierop beroept in beginsel de aantasting 
in zijn persoon met concrete gegevens moeten onderbou-
wen. In voorkomend geval kunnen de aard en de ernst van 
de normschending evenwel meebrengen dat de relevante 

17 HR 20 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:661 (Onteigening SNS) en HR 24 april 
2015, ECLI:NL:HR:2015:1128 (KB/Lux).

18 HR 15 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:376 (EBI).
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nadelige gevolgen daarvan voor de benadeelde zo voor de 
hand liggen, dat een aantasting in de persoon kan worden 
aangenomen. De enkele schending van een fundamenteel 
recht is – en dat is een belangrijk oordeel – echter onvol-
doende voor schadevergoeding.19 De Hoge Raad stelt verder 
voorop dat een gedetineerde op grond van de Penitentiaire 
beginselenwet kan opkomen tegen een hem betreffende be-
slissing. Indien die beslissing wordt vernietigd en de rechts-
gevolgen van die beslissing niet meer ongedaan kunnen 
worden gemaakt, kan de Raad voor de Strafrechtstoepas-
sing en Jeugdbescherming (RSJ) een tegemoetkoming toe-
kennen. Deze tegemoetkoming kan bestaan in niet-geldelij-
ke compensatie of een financiële compensatie, die kan zien 
op gederfd loon en immateriële schade. De RSJ hanteert bij 
het toekennen van een geldelijke tegemoetkoming gestan-
daardiseerde bedragen. Indien de klager daarnaast schade 
heeft geleden die eenvoudig is te begroten, kan de RSJ daar-
voor een bijkomende vergoeding toekennen. Indien de om-
standigheden van het geval daartoe aanleiding geven, kan 
naast deze gestandaardiseerde tegemoetkoming vergoe-
ding van immateriële schade op de voet van art. 6:106 lid 1, 
aanhef en onder b, BW op haar plaats zijn. In deze zaak had 
het hof (kort gezegd) overwogen dat niets was komen vast 
te staan omtrent de persoonlijke gevolgen voor eiser van de 
normschending. Dat oordeel van het hof is niet onbegrijpe-
lijk en wordt in stand gelaten.

2.2 Bestuursrechter
Titel 8.4 Awb. De eerste uitspraak van de Afdeling die wij be-
spreken, illustreert het belang van finale geschilbeslechting 
in het schadevergoedingsrecht.20 De appellant in kwestie 
verzoekt om vergoeding van de kosten van de transcriptie 
van een geluidsopname. De staatssecretaris heeft het ver-
zoek om vergoeding van deze kosten afgewezen bij brief van 
6 februari 2018 en heeft aan appellant een verblijfsvergun-
ning asiel voor bepaalde tijd verleend bij besluit van 26 fe-
bruari 2018. In hoger beroep betoogt appellant dat sprake 
is van een onzelfstandig schadebesluit, waartegen beroep 
bij de bestuursrechter openstaat. De Afdeling oordeelt an-
ders. In het geval van een onzelfstandig schadebesluit is 
sprake van één besluit, waar de beslissing op het verzoek 
om schadevergoeding deel van uitmaakt. In dit geval heeft 
de staatssecretaris apart beslist op het verzoek om schade-
vergoeding enerzijds en de aanvraag om verblijfsvergun-
ning asiel voor bepaalde tijd anderzijds. Gelet hierop is van 
een deelbesluit of onzelfstandig schadebesluit geen sprake. 
De brief van 6 februari 2018 is een besluit inzake vergoe-
ding van schade wegens onrechtmatig bestuurshandelen 
en daarmee een besluit als bedoeld in artikel 8:4, eerste lid, 
aanhef en onder f, Awb. Nu tegen dit besluit geen beroep 
openstaat, heeft de rechtbank zich terecht onbevoegd ver-
klaard. Dit neemt niet weg dat de rechtbank in dit geval, in 
het kader van definitieve geschilbeslechting, aanleiding had 

19 Deze lijn was al zichtbaar in de bestuursrechtspraak, zie CRvB 5 juni 2012, 
ECLI:NL:CRVB:2012:BW7531 (Haarlem), CRvB 8 maart 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BP8145 
(‘s-Gravenhage) en ABRvS 13 juli 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR1393 (CBR).

20 ABRvS 5 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1824 (Staatssecretaris van J&V).

moeten zien het beroep mede als een verzoek als bedoeld 
in artikel 8:90 Awb aan te merken.21 Nu zij dat niet heeft 
gedaan en als gevolg daarvan niet over dat verzoek heeft ge-
oordeeld, komt de aangevallen uitspraak voor vernietiging 
in aanmerking. De Afdeling merkt het beroep alsnog aan 
als een verzoek. Inhoudelijk overweegt de Afdeling dat de 
kosten waarvan appellant vergoeding vraagt, zijn gemaakt 
vóór een eerder onrechtmatig besluit tot niet-ontvankelijk-
verklaring van een asielaanvraag en dus niet het gevolg zijn 
van dat besluit. De kosten zijn ook niet het gevolg van een 
andere onrechtmatige handeling ter voorbereiding van dat 
besluit of van andere onrechtmatige besluiten. Het verzoek 
wordt dan ook alsnog afgewezen.

Connexiteitseisen. De ‘oude’ eisen van materiële en proces-
suele connexiteit maken nog steeds slachtoffers.22 Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit een uitspraak van de Afdeling over een ver-
zoek om vergoeding van schade als gevolg van de verlening 
van een bouwvergunning eerste fase.23 Volgens appellante 
had het college die vergunning niet mogen verlenen, maar 
had het college de aanvraag moeten aanhouden op grond 
van artikel 51 Woningwet (oud). Later in de procedure voegt 
appellante hieraan toe dat zij ook schade heeft geleden als 
gevolg van (i) het beleid van het college om in strijd met 
artikel 51 Woningwet (oud) vergunningen te verlenen en 
doordat (ii) het college voorafgaand aan de aanvraag infor-
matie heeft achtergehouden, onjuiste informatie heeft ver-
strekt en het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat 
zij een vergunning zou kunnen krijgen. De rechtbank was 
niet inhoudelijk op deze betogen ingegaan, maar dat kan 
appellante niet baten. De reden hiervoor is dat tegen het 
bedoelde beleid en het gestelde feitelijk handelen van het 
college geen beroep bij de bestuursrechter kan worden in-
gesteld. Daarom kan ook geen beroep worden ingesteld te-
gen een besluit op een aanvraag om vergoeding van schade 
ten gevolge van dat beleid en dat handelen. Voor het overige 
concludeert de Afdeling (met het college en de rechtbank) 
dat appellante geen schade heeft geleden als gevolg van de 
verlening van de bouwvergunning eerste fase. In een andere 
uitspraak van de Afdeling is niet voldaan aan de connexi-
teitseisen ter zake van schade als gevolg van het feit dat het 
college een vaartuig uit het water heeft gelicht en opgesla-
gen.24 Hiertoe was namelijk geen besluit tot toepassing van 
bestuursdwang genomen, zodat de gestelde schade niet was 
veroorzaakt binnen het kader van een bevoegdheidsuitoe-
fening waartegen beroep openstaat bij de bestuursrechter. 
In een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep stelt de 
Raad vast dat het ontbreekt aan connexiteit met feitelijke 

21 Zie hierover T.W. Franssen & S.A.L. van de Sande, ‘Overheidsaansprakelijk-
heid’, NTB 2018/55 (p. 321). 

22 Op 1 juli 2013 is Titel 8.4 Awb in werking getreden, maar dat heeft de zaken 
op dit punt niet ingrijpend veranderd. Zie bijvoorbeeld ABRvS 3 april 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:1020 (Schulddienstverleningstraject) en ABRvS 5 juni 
2019, ECLI:NL:RVS:2019:1823 (Midden-Groningen) en binnen het nadeel-
compensatierecht ABRvS 10 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1125 (Heerlen).

23 ABRvS 13 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:422 (Alkmaar).
24 ABRvS 3 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1051 (Leiden).
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handelingen van een schoolbestuur.25 Een ontslagen admi-
nistratief medewerkster had een veelheid aan (beweerde-
lijk) schadeveroorzakende besluiten aan haar verzoek om 
schadevergoeding ten grondslag gelegd, maar zonder suc-
ces. De rechtbank had met juistheid geoordeeld dat de door 
appellante opgesomde feiten moeten worden aangemerkt 
als feitelijke handelingen en geen besluiten zijn in de zin van 
artikel 1:3, eerste lid, Awb. Deze feitelijke handelingen kun-
nen evenmin met toepassing van artikel 8:2, eerste lid, aan-
hef en onder a, Awb met een besluit worden gelijkgesteld, 
nu deze appellante niet rechtstreeks in haar rechtspositio-
nele belang als ambtenaar hebben geraakt. Daarvan is pas 
sprake als de feitelijke handelingen een verandering zouden 
teweegbrengen in de rechtspositie van appellante, dat wil 
zeggen in de rechten en/of plichten die zij als ambtenaar 
heeft. Dat was hier niet het geval.26 Een andere interessante 
overweging in deze uitspraak is dat de Raad geen grond ziet 
voor het oordeel dat appellante misbruik van bevoegdheid 
heeft gemaakt door hoger beroep in te stellen. Er zijn vol-
gens de Raad geen zwaarwichtige gronden om het hoger be-
roep op die grond niet-ontvankelijk te verklaren. Hierbij be-
trekt de Raad dat appellante niet eerder een procedure over 
een verzoek om schadevergoeding heeft gevoerd. Ook voor 
het overige kan niet worden gezegd dat appellante haar be-
voegdheid om hoger beroep in te stellen zodanig evident 
heeft aangewend zonder redelijk doel of voor een ander 
doel dan waartoe zij is gegeven, dat het aanwenden van die 
rechten of bevoegdheden blijk geeft van kwade trouw. Deze 
motivering laat zien dat de niet-ontvankelijkverklaring van 
(hoger) beroepen in schadevergoedingszaken wegens mis-
bruik mogelijk is indien de feiten anders zijn.

Onrechtmatigheid – intrekking belastende besluiten. In een 
uitspraak van de Afdeling van 17 april 2019 is een bijzon-
dere situatie aan de orde.27 De RDW heeft de handelaars-
kentekenbewijzen van appellant ongeldig verklaard en zijn 
erkenningen ‘bedrijfsvoorraad’ en ‘export dienstverlening’ 
ingetrokken op de grond dat hij niet tijdig heeft voldaan aan 
zijn betalingsverplichtingen jegens de RDW. Het bezwaar 
van appellant tegen deze besluiten is ongegrond verklaard. 
Het beroep van appellant is eveneens ongegrond verklaard 
door de rechtbank. Gedurende het hoger beroep heeft de 
RDW zijn besluit op bezwaar evenwel ingetrokken, het be-
zwaar alsnog gegrond verklaard en de primaire besluiten 
herroepen. De RDW zag hiertoe aanleiding in de bijzondere 
omstandigheden van het geval. De RDW achtte van belang 
dat de financiële gevolgen van de intrekkingen groot zijn, 
dat appellant wegens omstandigheden niet eerder kon be-
talen, en dat hij met enkele betalingen wel goede wil heeft 
getoond. Verder achtte de RDW relevant dat een niet-be-

25 CRvB 14 februari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:550 (Stichting Openbaar 
Voortgezet Onderwijs).

26 Contrasteer CRvB 6 juni 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:2013 (Aalten). In deze 
uitspraak wordt een verzoek om schadevergoeding wel inhoudelijk beoor-
deeld en afgewezen omdat het causaal verband ontbreekt, zonder dat de 
Raad aandacht besteedt aan de vraag of het gaat om schadeveroorzakend 
handelen in de zin van artikel 8:88 lid 1 Awb.

27 ABRvS 17 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1232 (RDW).

voegde medewerker van de financiële administratie berich-
ten stuurde die voor meerderlei uitleg vatbaar waren. Hoe-
wel in die berichten geen ondubbelzinnige mededelingen 
door een daartoe bevoegd persoon zijn gedaan, dient appel-
lant het voordeel van de twijfel te krijgen, aldus de RDW. De 
Afdeling stelt, gelet op deze motivering, vast dat de eerdere 
besluiten van de RDW onrechtmatig zijn. Volgens de Afde-
ling is de uitkomst van de nadere beoordeling van de RDW 
dat er bijzondere omstandigheden in de zin van artikel 4:84 
Awb aanwezig waren. Hierbij is van belang dat de omstan-
digheden die de RDW van belang achtte al bekend waren 
vóór het nemen van het besluit op bezwaar. Vóór dat mo-
ment heeft appellant de facturen voldaan en de incassokos-
ten betaald na contact met de medewerker van de RDW. Het 
moet er dus voor worden gehouden dat de RDW in het be-
sluit op bezwaar onvoldoende aandacht heeft besteed aan 
de specifieke omstandigheden van het geval en niet heeft 
onderkend dat de gevolgen van de intrekking en ongeldig-
verklaring onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te 
dienen doelen. De besluiten van de RDW zijn dus onrecht-
matig. De RDW wordt vervolgens veroordeeld tot vergoe-
ding van de schade van appellant. De schade bestaat in een 
misgelopen kans op winst bij de verkoop van een bestelbus. 
De schade wordt door de Afdeling schattenderwijs begroot 
op € 2.000,-. De overige schadeposten sneuvelen.

Onrechtmatigheid en causaal verband. In een Afdelings-
uitspraak van 27 februari 2019 zou de schade zijn veroor-
zaakt door een onrechtmatig primair besluit waarbij werd 
geweigerd om handhavend op te treden tegen de perma-
nente bewoning van recreatieverblijven.28 Het verzoek om 
handhaving was niet gedaan door appellant zelf maar door 
een belangenvereniging waarvan hij lid was. Het college 
verbindt hieraan de conclusie dat het primaire besluit niet 
onrechtmatig is jegens appellant, maar wordt hierin niet 
gevolgd door de Afdeling. Nu appellant bezwaar heeft ge-
maakt tegen dat besluit en daarmee de herroeping van dat 
besluit heeft bewerkstelligd, werkt de onrechtmatigheid 
van het primaire besluit ook jegens appellant door, aldus de 
Afdeling. De gestelde schade bestond uit gederfde en nog te 
derven rente-inkomsten over de opbrengst bij verkoop van 
een chalet en uit doorlopende maandelijkse vaste lasten ten 
aanzien van het chalet, waaronder (gemeentelijke) belastin-
gen, energiekosten en verzekeringen. Naar het oordeel van 
de Afdeling heeft appellant niet aannemelijk gemaakt dat 
er een rechtstreeks causaal verband bestaat tussen het niet 
tijdig handhavend optreden en de gestelde schade. Deze 
schade houdt rechtstreeks verband met het niet verkopen 
van het chalet. Appellant heeft echter niet aannemelijk ge-
maakt dat het chalet als gevolg van de besluitvorming van 
het college niet is verkocht. Een e-mail van een makelaar, 
waarin deze schrijft dat de aanwezigheid van seizoenarbei-
ders de verkoop van het chalet van appellant in negatieve 
zin heeft beïnvloed en dat diverse kandidaten om die re-
den zijn afgehaakt, is daartoe onvoldoende. Appellant heeft 
daarmee niet aangetoond dat de omstandigheid dat het 

28 ABRvS 27 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:593 (Zaltbommel).
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chalet nog niet is verkocht, het gevolg is van de afwijzing 
van het verzoek om handhavend op te treden. Dit geldt naar 
het oordeel van de Afdeling temeer, nu het college in 2017 
alsnog een last onder dwangsom heeft opgelegd, terwijl het 
chalet van appellant in ieder geval ten tijde van de zitting in 
hoger beroep op 6 november 2018 nog altijd niet was ver-
kocht.

Causaal verband – redelijke toerekening. Aan een uitspraak 
van de Centrale Raad van Beroep ligt een betrekkelijk on-
doorzichtige casus ten grondslag.29 In essentie stelt een 
werkgever dat zij een werknemer langer in dienst heeft 
gehouden als gevolg van besluiten van het Uwv. In deze 
besluiten was het Uwv ervan uitgegaan dat de werkne-
mer recht had op loondoorbetaling door de werkgever. De 
werkgever stelt dat zij, als het Uwv hiervan niet was uit-
gegaan, de werknemer niet in dienst had gehouden na de 
ingangsdatum van een WGA-uitkering. De Raad acht echter 
niet aannemelijk dat de werknemer zou zijn ontslagen per 
die datum. De Raad neemt in aanmerking dat de werkge-
ver – in de periode van 3,5 maand tussen de ziekmelding en 
het onrechtmatige primaire besluit – geen aanstalten heeft 
gemaakt om een procedure tot beëindiging van de arbeids-
overeenkomst in gang te zetten. Belangrijker nog vindt de 
Raad dat de werknemer ook na het eindigen van de (door 
het Uwv veronderstelde) loondoorbetalingsverplichting in 
dienst is gehouden. Hierbij is steeds het volledige loon aan 
hem doorbetaald, terwijl de werkgever slechts verplicht 
was om 70% van het loon door te betalen. De werkgever 
heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat de lange periode 
die gemoeid was met de totstandkoming van een vaststel-
lingsovereenkomst, waarbij het dienstverband uiteindelijk 
is geëindigd, is terug te voeren op de besluitvorming van 
het Uwv. De Raad concludeert dat het dienstverband veel 
langer heeft geduurd dan zou zijn voortgevloeid uit de door 
het Uwv veronderstelde loondoorbetalingsverplichting. De 
voortzetting van het dienstverband moet daarmee eerst 
en vooral worden toegeschreven aan eigen keuzes van de 
werkgever in samenspraak met de werknemer. De schade 
die de werkgever als gevolg van die voortzetting stelt te 
hebben geleden, staat daarmee niet in een zodanig verband 
met de besluiten van het Uwv dat zij het Uwv als een gevolg 
van die besluiten kan worden toegerekend.

Causaal verband en rechtmatige besluitvorming. In de serie 
‘hypothetisch rechtmatige besluitvorming’30 is een uit-
spraak van de Afdeling van 29 mei 2019 vermeldenswaar-
dig.31 Onrechtmatig was een besluit van de Staatssecretaris 
van Justitie en Veiligheid tot afwijzing van een aanvraag om 
verlening van een machtiging tot voorlopig verblijf (‘mvv’). 
Aan dit besluit lag ten grondslag dat de gezondheidsklach-
ten van appellant geen aanleiding gaven tot ontheffing van 
de plicht om het Nederlandse inburgeringsexamen met 
goed gevolg af te leggen in het buitenland. De Afdeling stelt 

29 CRvB 23 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:209 (Uwv).
30 Zie ook ABRvS 27 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:633 (Vianen).
31 ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1726 (Staatssecretaris van J&V).

vast dat de onrechtmatigheid van dit besluit niet in geschil 
is. Voor vergoeding van schade als gevolg van een onrecht-
matig besluit is onder meer vereist dat de gestelde schade 
wordt onderbouwd en dat er een oorzakelijk verband is tus-
sen de schade en het onrechtmatig handelen dat tot de her-
roeping van dat besluit heeft geleid. Hierbij gaat de Afdeling 
uit van de maatstaf hoe het bestuursorgaan zou hebben be-
slist (of gehandeld) indien het niet het onrechtmatige be-
sluit had genomen. In dit geval hoefde de staatssecretaris 
na vernietiging van het afwijzende besluit namelijk geen 
nieuwe beslissing op bezwaar te nemen, omdat appellante 
het basisexamen inburgering inmiddels had behaald en aan 
haar een mvv was verstrekt waarmee zij Nederland was in-
gereisd. De Afdeling overweegt dat er geen grond bestaat 
voor het oordeel dat de staatssecretaris in de hypothetische 
situatie niet eveneens het inburgeringsvereiste had mogen 
stellen. Er is ook geen grond voor het oordeel dat appellante 
in de hypothetische situatie in het bezit had moeten worden 
gesteld van een mvv. Verder heeft de staatssecretaris aan-
nemelijk gemaakt dat hij, indien hij zich bewust zou zijn ge-
weest van het gebrek dat de grond voor vernietiging van het 
onrechtmatige besluit vormde, in de hypothetische situatie 
ten tijde van het onrechtmatige besluit eenzelfde besluit zou 
hebben genomen. De staatssecretaris heeft gemotiveerd be-
toogd dat een bredere vrijstelling dan de hardheidsclausu-
le ‘onbillijkheid van overwegende aard’ zoals die gold ten 
tijde van het onrechtmatige besluit niet zou hebben geleid 
tot vrijstelling van het mvv-vereiste. De staatssecretaris 
wijst erop dat appellante een tweede aanvraag om afgifte 
van een mvv heeft ingediend. Bij de beoordeling van deze 
aanvraag is gebleken dat zij het basisexamen inburgering 
heeft behaald. Appellante heeft niet nader onderbouwd dat 
zij zich daartoe onredelijk grote inspanningen heeft ge-
troost. Appellante heeft dan ook onvoldoende gesteld om 
aan te nemen dat haar medische omstandigheden eraan in 
de weg stonden dat zij voorafgaand aan het onrechtmatige 
besluit het inburgeringsexamen met goed gevolg had kun-
nen afleggen. Zij heeft evenmin aannemelijk gemaakt dat 
de kosten van het examen in de weg hebben gestaan aan 
het afleggen van het examen. De staatssecretaris had dus 
rechtmatig kunnen weigeren om een mvv te verlenen. Het 
causaal verband ontbreekt daarom.

Causaal verband en schade. Dat ook de Centrale Raad van 
Beroep over complexe meerpartijengeschillen oordeelt, laat 
een fraai opgezette en gemotiveerde uitspraak van 28 fe-
bruari 2019 zien.32 Inhoudelijk gaat de uitspraak over de 
vraag welke socialezekerheidswetgeving van toepassing 
is op in Nederland wonende opvarenden van binnenvaart-
schepen. Eerdere besluiten op bezwaar van de Svb over deze 
vraag zijn vernietigd door de Raad, en liggen ten grond-
slag aan verzoeken om schadevergoeding van een werkge-
ver en haar werknemers. De Raad heropent het onderzoek 
om afzonderlijk uitspraak te doen op de verzoeken van de 
werknemers. Op het verzoek van de werkgever wordt met-
een – afwijzend – beslist. Hiertoe overweegt de Raad als 

32 CRvB 28 februari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:852 (Svb).
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volgt. De besluiten op bezwaar zijn onrechtmatig omdat 
deze besluiten zijn vernietigd door de Raad bij een eerde-
re uitspraak. Anders dan de Svb heeft gesteld doet aan de 
onrechtmatigheid van de besluiten niet af dat in een deel 
van de ter uitvoering van deze uitspraak genomen beslui-
ten – na aanvulling van de onderbouwing – in hoofdzaak 
hetzelfde rechtsgevolg tot stand is gebracht als in de vernie-
tigde besluiten. Deze omstandigheid is niet van invloed op 
de onrechtmatigheid, maar is wel van belang voor de vraag 
naar het oorzakelijk verband tussen de vernietigde beslui-
ten en de (omvang van de) beweerdelijk geleden schade. Bij 
de beoordeling van het causaal verband stelt de Raad – on-
der verwijzing naar het arrest UWV/X – voorop dat een eer-
der onrechtmatig besluit niet tot schade heeft geleid, indien 
het nieuwe besluit rechtmatig is en een beslissing bevat die 
(voor de belanghebbende) tot hetzelfde rechtsgevolg leidt 
als het eerdere besluit, voor zover het gaat om schade die 
veroorzaakt wordt door het rechtsgevolg. De Raad stelt ver-
volgens vast dat ten aanzien van het merendeel van de be-
trokkenen inderdaad “in hoofdzaak hetzelfde rechtsgevolg 
in het leven is geroepen als voortvloeide uit de vernietigde 
besluiten”. Ten aanzien van deze betrokkenen is namelijk na 
de vernietiging van de besluiten op bezwaar bij de nieuwe 
besluiten opnieuw de Nederlandse socialezekerheidswetge-
ving aangewezen. Ten aanzien van enkele andere betrokke-
nen is (i) een andere dan de Nederlandse wetgeving aan-
gewezen dan wel zal (ii) als gevolg van de uitspraak van de 
Raad alsnog een besluit moeten worden genomen waarbij 
een andere wetgeving zal moeten worden aangewezen. De 
Raad gaat vervolgens na of de gestelde schade (in de vorm 
van gederfde winst) zich ook zou hebben voorgedaan indien 
de Svb meteen rechtmatige besluiten zou hebben genomen 
ten aanzien van deze betrokkenen. Om een oorzakelijk ver-
band tussen de gederfde winst en de onrechtmatige beslui-
ten te kunnen vaststellen dient aannemelijk te zijn dat de 
werkgever in de betreffende periode een bedrijfsresultaat 
heeft behaald dat lager was dan redelijkerwijs mocht wor-
den verwacht op grond van alle overige omstandigheden 
die daarop van invloed waren. Op basis van een dergelijk 
inzicht in de financiële situatie dient vervolgens een ver-
gelijking te worden gemaakt met de (hypothetische) situa-
tie waarin rechtmatige besluiten zouden zijn genomen. De 
werkgever heeft evenwel – na daartoe in de gelegenheid te 
zijn gesteld – op geen enkele wijze inzicht verschaft in zijn 
financiële of bedrijfseconomische situatie en in het geheel 
geen stukken overgelegd om de gederfde winst te onder-
bouwen. De Raad ziet ook geen grond voor vergoeding van 
de kosten van premies van buitenlandse wettelijke verze-
keringen. De nieuwe besluiten brengen mee dat de organen 
van de aangewezen lidstaten bevoegd zijn om de in hun 
wetgeving voorziene socialeverzekeringspremies te heffen. 
Deze premieverplichtingen zijn niet een extra last als gevolg 
van de vernietigde besluiten. Er is ook geen grond voor ver-
goeding van de kosten van een particuliere ziektekosten-
verzekering die is afgesloten ten behoeve van betrokkenen. 
De Svb had na de aanvraag, op basis van de toen bekende 
en uiterst summiere gegevens, ten aanzien van alle betrok-
kenen onverwijld de Nederlandse wetgeving voorlopig van 

toepassing kunnen verklaren en in bezwaar de hiertoe 
strekkende primaire besluiten in stand kunnen laten. Als 
gevolg van gemaakte nettoloonafspraken had de werkgever 
in dat geval evenzeer moeten opkomen voor de kosten van 
een ziektekostenverzekering (in de vorm van een verzeke-
ring op grond van de Zorgverzekeringswet) voor betrokke-
nen. Het verzoek om schadevergoeding wordt afgewezen.

Materiële schade – stelplicht en bewijslast. Eerder signa-
leerden wij dat het bestuursprocesrecht zich in Titel 8.4 
Awb-zaken ontwikkelt in de richting van het burgerlijk 
procesrecht.33 Op het punt van stelplicht en bewijslast blijkt 
dit uit de einduitspraak van de Afdeling in de zaak van de 
buxuskweker uit Assendelft,34 die we kennen uit de tussen-
uitspraak van 20 december 2017.35 Deze tussenuitspraak 
viel vooral op omdat daarin voor het eerst een bewijsop-
dracht werd gegeven door de Afdeling. In de einduitspraak 
oordeelt de Afdeling over de bewijsverrichtingen. De scha-
deoorzaak was – kort gezegd – een aantal onrechtmatige 
besluiten tot weigering van vrijstelling van het bestem-
mingsplan ten behoeve van containerteelt, terwijl (achteraf 
bleek dat) daarvoor geen vrijstelling nodig was. In de eind-
uitspraak buigt de Afdeling zich over meerdere schadepos-
ten. De inkomstenderving wordt – opvallend genoeg – be-
groot overeenkomstig de bevindingen van de deskundige 
van de gemeente. Het rapport van de deskundige van appel-
lant zelf wordt niet bruikbaar geacht voor de begroting van 
de inkomstenderving, omdat uit de overgelegde informatie 
geen inzicht wordt verkregen in het samenstel van kosten, 
de posten waarover wordt afgeschreven en de hoogte van 
de investeringen. Appellant heeft ook geen teeltplan of in-
vesteringsplan overgelegd ter onderbouwing van een ge-
steld voornemen tot uitbreiding van de buxuskwekerij en de 
haalbaarheid en financiering daarvan. Hij heeft voorts niet 
aannemelijk gemaakt dat het college de exploitatie van de 
buxuskwekerij onmogelijk heeft gemaakt. Het onthouden 
van toestemming voor containerteelt op de gronden was 
volgens de deskundige van de gemeente geen belemmering 
voor een winstgevende exploitatie van de buxuskwekerij. 
Appellant heeft deze conclusie niet bestreden. Derhalve 
dient het ervoor te worden gehouden dat hij de gronden in 
de schadeperiode voor teelt in de volle grond had kunnen 
benutten. Voor tijdelijke opslag van planten ten behoeve 
van de verkoop kon hij van een pottenveld op een ander 
perceel gebruikmaken. De slotsom is dat appellant geen be-
wijs heeft aangedragen van de stelling dat de schade hoger 
is dan door de deskundige van de gemeente is begroot. Ap-
pellant stelde verder vermogensschade te hebben geleden 
doordat hij een perceel onder de marktprijs heeft verkocht. 
Volgens de Afdeling valt uit de door appellant verstrekte 
gegevens en bescheiden echter niet af te leiden dat hij, in 
verband met zijn financiële situatie of anderszins, geen an-

33 Zie hierover bijvoorbeeld T.W. Franssen & S.A.L. van de Sande, ‘Overheids-
aansprakelijkheid’, NTB 2018/17 (p. 77).

34 ABRvS 13 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:427 (Zaanstad).
35 ABRvS 20 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3488 (Zaanstad), besproken 

in T.W. Franssen & S.A.L. van de Sande, ‘Overheidsaansprakelijkheid’, NTB 
2018/17 (p. 77 en 85).
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dere keuze had dan de percelen van de hand te doen, dat hij 
de percelen onder de marktprijs heeft verkocht en dat dit 
een gevolg was van de onrechtmatige besluitvorming van 
het college. Appellant heeft ook geen rapport van een onaf-
hankelijke taxateur overgelegd ter onderbouwing van zijn 
stellingen. Tot slot wordt een vergoeding toegekend voor 
de kosten van de deskundige van appellant. De Afdeling 
stelt vast dat appellant geen factuur of urenspecificatie met 
betrekking tot het eerste schaderapport heeft overgelegd. 
Naar het oordeel van de Afdeling zou een tijdsbesteding van 
16 uur niet onredelijk zijn geweest. Zij gaat daarbij uit van 
een forfaitair uurtarief van € 121,95. De declaratie voor het 
tweede schaderapport was wel overgelegd. De Afdeling acht 
het bedrag niet onredelijk, hoewel zij even daarvoor, zoals 
gezegd, tot de conclusie was gekomen dat dit rapport niet 
bruikbaar was voor de schadebegroting.

Materiële schade – stelplicht en bewijslast. De stelplicht en 
bewijslast spelen ook een hoofdrol in de uitspraak van de 
Afdeling van 10 april 2019.36 De appellant in kwestie stelde 
dat hij door zijn toenmalige werkgever was ontslagen tij-
dens de proeftijd omdat hij als gevolg van besluiten van het 
CBR niet kon beschikken over een geldig rijbewijs.37 Hij stelt 
€ 23.328,- aan inkomen te zijn misgelopen. De Afdeling stelt 
voorop dat de stelplicht en de bewijslast van het bestaan van 
schade ligt bij degene die vergoeding van schade verlangt. 
Het CBR heeft de gestelde schade betwist. Het CBR heeft 
onder meer bestreden dat appellant daadwerkelijk een ar-
beidsovereenkomst had, dat hij is ontslagen omdat hij geen 
rijbewijs had, en dat hij, als hij niet om deze reden zou zijn 
ontslagen, in dienst zou zijn gebleven. Het CBR heeft erop 
gewezen dat bewijs hiervoor ontbreekt en dat een en ander 
niet zonder meer aannemelijk is. De Afdeling benadert de 
kwestie civielrechtelijk, en overweegt dat appellant – te-
genover deze betwisting – zijn schade onvoldoende aanne-
melijk heeft gemaakt. Ten eerste is het arbeidscontract niet 
door de werkgever getekend, zodat onzeker is of daadwer-
kelijk een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen. Uit 
een brief van de werkgever uit de proeftijd volgt niet duide-
lijk dat toen al sprake was van een arbeidsovereenkomst en 
dat toen sprake was van ontslag (er wordt in de brief slechts 
gesproken over een ‘samenwerking’ die wordt ‘stopgezet’). 
Uit het feit dat appellant volgens het door hem overgelegde 
arbeidscontract al in dienst was maar geen loon heeft ont-
vangen tot de datum van het gestelde ontslag, lijkt te volgen 
dat hij op die datum (nog) niet in dienst was en dus (nog) 
geen arbeidsovereenkomst had. Ter zitting heeft appellant 
een verklaring gegeven voor dit feit (hij heeft afgezien van 
loon over genoemde periode), maar die verklaring maakt 
het bestaan van een arbeidsovereenkomst evenmin aan-
nemelijk. Van het bestaan van een arbeidsovereenkomst is 
ook geen melding gemaakt in het bezwaarschrift van ap-
pellant tegen de besluiten van het CBR, hoewel dat, gelet op 

36 ABRvS 10 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1111 (CBR).
37 Vgl. ABRvS 15 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1541 (CBR), waarin de schade 

niet het rechtstreekse gevolg was van het onrechtmatige besluit in kwes-
tie, maar van andere besluiten, waaraan formele rechtskracht toekwam.

de overige inhoud daarvan (waarin wordt gewezen op het 
belang van het bezit van een rijbewijs voor appellant voor 
het hebben van werk), wel bepaald voor de hand zou hebben 
gelegen. Appellant heeft ook geen verklaring van de werk-
gever overgelegd waarin deze duidelijk heeft verklaard dat 
appellant bij haar in dienst was en zou zijn gebleven, als hij 
zou hebben beschikt over een rijbewijs. Volgens de Afde-
ling bestaat, gelet op het een en ander, zoveel twijfel over 
de gestelde schade – welke twijfel appellant ter zitting bij 
de Afdeling niet voldoende heeft kunnen wegnemen – dat 
geoordeeld moet worden dat de schade onvoldoende aan-
nemelijk is gemaakt.

Schadevergoeding in natura. In een uitspraak van de Centra-
le Raad van Beroep van 15 januari 2019 is een bijzonder ver-
zoek om schadevergoeding aan de orde.38 Volgens appellant 
is hij ziek geworden als gevolg van de vertraagde uitbetaling 
van bijstand en als gevolg van de problemen die dat met zich 
bracht. Appellant kan daardoor niet meer werken en wil 
ruimte hebben om een boek te schrijven. Hierin ziet hij een 
manier om uit de bijstand te raken. Hij vraagt de Raad dan 
ook om het college te veroordelen om hem met rust te laten 
in het kader van zijn arbeidsverplichtingen. De Raad wijst 
dit verzoek om schadevergoeding in natura af. Dat verbaast 
niet. Gelet op de aard van de schade is de door appellant 
beoogde vorm van schadevergoeding volgens de Raad hier 
niet passend en geboden. Een veroordeling om appellant 
met rust te laten zou de systematiek van de Participatiewet 
(PW) doorbreken en het college in strijd met de PW dwin-
gen tot het geheel en definitief nalaten van handelingen 
die gericht zijn op re-integratie van appellant. Volgens die 
systematiek gaat het recht op bijstand in principe gepaard 
met verplichtingen. Van deze verplichtingen kan slechts 
een tijdelijke ontheffing worden verleend indien daarvoor 
dringende redenen aanwezig zijn. Dat appellant volledig en 
duurzaam arbeidsongeschikt is, is niet gebleken, aldus de 
Raad.

Immateriële schade – beperking van de bewegingsvrijheid. 
De schadeoorzaak in een uitspraak van de Afdeling van 
23 januari 2019 is een onrechtmatig besluit tot oplegging 
van een gebiedsverbod.39 Appellant was verboden om zich 
gedurende drie maanden in de avond en de nacht in een 
horecaconcentratiegebied te begeven. De rechtbank had ge-
oordeeld dat aannemelijk is dat appellant enigszins was be-
perkt in zijn bewegingsvrijheid, als gevolg waarvan sprake 
is van enige aantasting van de persoon als bedoeld in artikel 
6:106 BW. In hoger beroep is tussen partijen alleen nog de 
hoogte van de schadevergoeding in geschil. De burgemees-
ter heeft appellant een vergoeding voor hinder en overlast 
als gevolg van de beperking van zijn bewegingsvrijheid toe-
gekend. De burgemeester heeft de vergoeding vastgesteld 
op een bedrag van € 1.000,-. De Afdeling stelt voorop dat 
de rechtbank ten onrechte heeft volstaan met de beoor-
deling of de burgemeester hiertoe “in redelijkheid” heeft 

38 CRvB 15 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:363 (Helmond).
39 ABRvS 23 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:196 (Tilburg).
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kunnen komen. De burgemeester komt bij het vaststellen 
van de omvang van de naar billijkheid te bepalen schade-
vergoeding uit hoofde van onrechtmatige daad geen be-
oordelings- of beleidsruimte toe. De bestuursrechter dient 
bij de beoordeling van een besluit over de toekenning van 
schadevergoeding uit onrechtmatige daad zelf de schade-
vergoeding vast te stellen, aldus de Afdeling. Dat leidt ech-
ter niet tot vernietiging van de uitspraak van de rechtbank. 
De Afdeling overweegt dat zij, gelet op de beperkte duur 
van het gebiedsverbod en de beperkte omvang van het ge-
bied waarop het verbod betrekking heeft, naar de maatstaf 
van billijkheid zeker niet tot een hoger bedrag komt dan de 
burgemeester heeft toegekend. Wij vinden dat, gelet op het 
gebruik van de woorden ‘zeker niet’, een opvallend krasse 
formulering.

Immateriële schade – weigering als gemachtigde. Naar onze 
indruk gebeurt het in toenemende mate. Bestuursorganen 
die bijstand of vertegenwoordiging door een persoon tegen 
wie ernstige bezwaren bestaan, weigeren.40 De Afdeling 
oordeelde over een verzoek om vergoeding van immateriële 
schade als gevolg van een besluit tot weigering als gemach-
tigde.41 Zij overweegt dat niet is gebleken dat dit besluit 
heeft geleid tot aantasting van de eer of goede naam van 
appellant. De weigering als gemachtigde door het college 
zag slechts op één bezwaarprocedure terwijl appellant naar 
eigen zeggen 800 zaken in behandeling heeft. Het college 
heeft ook niet het oogmerk gehad om appellant nadeel, niet 
bestaande in vermogensschade, toe te brengen. Appellant 
heeft geen concrete feiten of omstandigheden gesteld waar-
uit blijkt dat potentiële klanten in aanraking zijn gekomen 
met het besluit, waaruit de aantasting van zijn reputatie 
blijkt of waaruit blijkt dat potentiële cliënten geen gebruik 
meer willen maken van zijn diensten en hij daardoor min-
der cliënten heeft. Een zekere mate van ongemak is aanne-
melijk, maar een aantasting in de persoon niet. In dezelfde 
categorie (‘het komt steeds vaker voor’) valt een aantal uit-
spraken waarin de Afdeling zich voor het eerst buigt over 
verzoeken om vergoeding van schade als gevolg van een 
verwerking van persoonsgegevens in strijd met de AVG 
(voorheen: Wbp).42 In deze uitspraken is de Afdeling echter 
nog niet in staat om vast te stellen of inderdaad persoonsge-
gevens zijn verwerkt in strijd met de wet. Het college heeft 
namelijk geen overzicht gegeven van de gegevens, en even-
min een omschrijving van het doel of de doeleinden van de 
verwerking, de categorieën van gegevens waarop de ver-
werking betrekking heeft en de ontvangers of categorieën 
van ontvangers, alsmede de beschikbare informatie over de 
herkomst van de gegevens. Het verzoek is dus (nog) niet toe-
wijsbaar, maar het zal niet lang duren voordat de Afdeling 
zich inhoudelijk zal moeten uitspreken over een dergelijk 
verzoek.

40 Zie bijvoorbeeld ABRvS 5 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3988 (Terneuzen) 
en ABRvS 9 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1587 (Barendrecht). 

41 ABRvS 30 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:254 (Deventer).
42 ABRvS 23 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:181 (Bodegraven/Reeuwijk), 

ECLI:NL:RVS:2019:182 (Harderwijk) en ECLI:NL:RVS:2019:184 (Borsele).

Schadebeperkingsplicht. Tot slot bespreken wij een uitspraak 
over de schadebeperkingsplicht van de burger.43 Hierin staat 
een onrechtmatig besluit van het Uwv centraal, waarbij ten 
onrechte geen loonsanctie aan een werkgever was opgelegd. 
De werknemer maakt vervolgens aanspraak op vergoeding 
van 70% van haar loon gedurende 52 weken. Hierop mag een 
loonvervangende uitkering in mindering worden gebracht. 
Hier deed zich echter de situatie voor dat een aanvraag van 
de werknemer om WW-uitkering was afgewezen. Volgens 
het Uwv was dit haar eigen schuld, omdat zij zich anders 
had moeten gedragen bij de aanvraag van de WW-uitke-
ring. Als de werknemer niet te kennen had gegeven ziek te 
zijn en had aangegeven dat zij beschikbaar was voor de ar-
beidsmarkt, had zij voor een WW-uitkering in aanmerking 
kunnen komen. Volgens het Uwv brengt de verplichting om 
de schade te beperken mee dat de werknemer had moeten 
mededelen dat zij ondanks haar beperkingen wel geschikt 
was voor fysiek lichte werkzaamheden. De Raad gaat hier 
niet in mee. De Raad stelt voorop dat het nalaten van het 
Uwv om een loonsanctie op te leggen aan de werkgever er-
toe heeft geleid dat de werknemer in een situatie terecht 
is gekomen waarin zij behoefte had aan loonvervangend 
inkomen.44 Het is dus aan het handelen van het Uwv te wij-
ten dat de werknemer genoodzaakt was tot schadebeper-
kend handelen. Als het Uwv rechtmatig had gehandeld, was 
het indienen van een aanvraag om WW-uitkering niet aan 
de orde geweest. De Raad oordeelt vervolgens dat een an-
dere opstelling van de werknemer bij de aanvraag van de 
WW-uitkering geen gedrag is dat redelijkerwijs van haar 
kon worden verwacht. Hierbij neemt de Raad in aanmerking 
dat de werknemer bezwaar had gemaakt tegen een weige-
ring om haar in aanmerking te brengen voor een WIA-uitke-
ring. Dat zij geschikt was voor fysiek lichte werkzaamheden 
(zoals het Uwv stelde) was gedurende de bezwaarprocedure 
nog geen vaststaand gegeven. Bovendien had de werkgever 
nauwelijks iets gedaan aan de re-integratie van appellante. 
Bij onvoldoende activiteiten van een werkgever gericht op 
re-integratie, kan de situatie ontstaan dat de werknemer 
meent (nog) niet tot het verrichten van passend werk in 
staat te zijn. Het past dan niet om het daaruit voortvloeiend 
gedrag van de werknemer aan hem verwijtbaar te achten 
als ten onrechte is nagelaten de werkgever te sanctione-
ren. De opstelling van de werknemer in het kader van de 
WW-aanvraag mag haar niet worden verweten voor zover 
dat gedrag is voortgekomen uit de ten onrechte door het 
Uwv in aanvang niet juist beoordeelde nalatigheid van haar 
werkgever. Daar komt nog bij dat de werknemer ook ervoor 
had kunnen kiezen om de aanvraag van een WW-uitkering 
achterwege te laten, wetend dat zij als gevolg van het door 
haar geclaimde recht op doorbetaling van haar loon of als 
gevolg van het door haar geclaimde recht op een WIA-uit-
kering geen WW-uitkering zou kunnen ontvangen. De Raad 
komt – anders dan de rechtbank – tot de conclusie dat geen 
aanleiding bestaat voor vermindering van de schadever-

43 CRvB 30 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:392 (Uwv).
44 Dit gezichtspunt ontleent de Raad aan HR 5 december 2014, 

ECLI:NL:HR:2014:3232 (Michielse/Reusel-De Mierden).
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goedingsplicht van het Uwv op de grond dat de werknemer 
verwijtbaar geen WW-uitkering heeft genoten. Dat is een 
burgervriendelijk en in deze specifieke casus alleszins ge-
rechtvaardigd oordeel.

3. Rechtmatige overheidsdaad

3.1 Schadeloosstelling wegens onteigening
Wij komen nu toe aan de aansprakelijkheid van de overheid 
uit rechtmatige daad, waaronder allereerst het onteige-
ningsrecht. De belangrijkste ontwikkeling op dit gebied uit 
het eerste halfjaar van 2019 is zonder meer het wetsvoor-
stel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet, dat 
op 1 februari 2019 is ingediend bij de Tweede Kamer.45 Dit 
wetsvoorstel strekt ertoe de huidige Onteigeningswet on-
der te brengen in de Omgevingswet en tegelijkertijd de re-
gels eenvoudiger en inzichtelijker te maken.46 Daartoe is een 
nieuwe bestuurlijke fase bedacht, in welk kader het betrok-
ken bestuursorgaan een onteigeningsbesluit moet nemen 
dat vervolgens moet worden bekrachtigd door de bestuurs-
rechter van de rechtbank. Tegen de bekrachtigingsuitspraak 
van de rechtbank staat hoger beroep open bij de Afdeling. 
Daarmee komt de rol van de Kroon in het onteigeningspro-
ces (eindelijk) geheel te vervallen. Na afloop van de bestuur-
lijke fase dient de onteigenende partij de gerechtelijke fase 
bij de burgerlijke rechter in te leiden ter vaststelling van de 
schadeloosstelling. Ook in deze procedure is een aantal wij-
zigingen aangebracht. Diverse auteurs hebben de beoogde 
wijzigingen van de onteigeningsprocedure beschreven in 
bijdragen aan vaktijdschriften.47 Het in die bijdragen opge-
nomen commentaar is evenwel niet onverkort positief. In 
het bijzonder Sluysmans spreekt zich stevig uit tegen de in 
dit wetsvoorstel opgenomen wijzigingen.48 Hij gaat in op de 
diverse onderdelen van het wetsvoorstel; zowel de bekrach-
tigingsprocedure, de wijzigingen in de schadeloosstellings-
procedure als de wijze waarop de kosten van de onteigen-
de worden vergoed. Waar de voorgestelde procedure zou 
moeten leiden tot verbetering, verheldering en versnelling, 
zal de procedure volgens Sluysmans slechts leiden tot ver-
schraling, vertroebeling en vertraging. Sluysmans meent, al 
met al, dat zonder goede reden een systeem wordt gerevi-
seerd dat eigenlijk naar behoren functioneert. Wat betreft 
de literatuur over het onteigeningsrecht, kan verder gewe-

45 Kamerstukken II 2018/19, 35 133, nr. 1-2. Zie in de literatuur eerder ook: J.W. 
van Zundert, ‘Onteigening onder de Omgevingswet’, BR 2017/10; J.A.M.A. 
Sluysmans & R.T. Wiegerink, ‘Onteigenen volgens de Omgevingswet: fun-
damentele kritiek op een fundamentele herziening’, Gst. 2016/11; G.A. van 
der Veen, ‘Onteigening in de Omgevingswet: een beetje nieuw water bij de 
oude wijn’, Gst. 2016/120; J.A.M.A. Sluysmans & R.T. Wiegerink, ‘Reactie op 
reactie Van der Veen’, Gst. 2016/121.

46 Kamerstukken II 2018/19, 35 133, nr. 3, p. 90.
47 De beoogde wijzigingen zijn beschreven door: H.P. Wiersema, ‘Onteige-

ning met de Omgevingswet, vooruitblik op de bestuurlijke fase nieuwe 
stijl’, Vastgoed Fiscaal en Civiel 2019/2, p. 4-11; J.W.M. Hagelaars, ‘Onteige-
ning in de Aanvullingswet grondeigendom’, BR 2019/27 (p. 187-195); J.H.G. 
van den Broek, ‘Voorkeursrecht, onteigening, landinrichting, kavelruil en 
kostenverhaal in de Omgevingswet’, BR 2019/24 (p. 157-167); M. Rus-van 
der Velde & F.A. Mulder, ‘De gewijzigde onteigeningsprocedure in de Aan-
vullingswet grondeigendom’, Vastgoedrecht 2019-2, p. 28-36.

48 J.A.M.A. Sluysmans, ‘Nieuwe regels rond onteigening, Laat Pandora’s doos 
maar lekker dicht’, NJB 2019/580 (p. 729-733).

zen worden op een bijdrage van Ten Kate aan het Tijdschrift 
voor Bouwrecht, waarin hij de ontwikkelingen uit de laatste 
jaren met betrekking tot het leerstuk van de (on)winbare 
bodembestanddelen uitgebreid bespreekt.49 Ook verscheen 
een nieuwe kroniek van de hand van Scheltema e.a. over het 
onteigeningsrecht – in al haar verscheidenheid.50

Uit de rechtspraak van de Hoge Raad uit de afgelopen pe-
riode behoeft alleen een arrest van 17 mei 2019 bespre-
king.51 In dat arrest was de vraag aan de orde hoe de billijke 
schadeloosstelling als bedoeld in artikel 61 lid 2 van de Ont-
eigeningswet moet worden bepaald. Deze schadeloosstel-
ling kan een eigenaar toekomen indien – kort gezegd – de 
onteigenende overheid niet binnen drie jaren nadat de ont-
eigening onherroepelijk is geworden tot uitvoering van het 
werk is overgaan. De eigenaar heeft in een dergelijk geval 
recht op teruglevering van zijn eigendom. Maakt hij niet 
van dat recht gebruik, dan heeft hij nog wel recht op een 
naar billijkheid te bepalen schadeloosstelling bovenop de 
reeds ontvangen schadeloosstelling. In cassatie was in dit 
verband onderwerp van debat of de billijke schadeloosstel-
ling al dan niet een punitief karakter zou dragen – hetgeen 
relevant zou kunnen zijn voor het bepalen van de omvang 
van die schadeloosstelling. De Hoge Raad overweegt dat 
de billijke schadeloosstelling moet worden begroot met in-
achtneming van alle omstandigheden van het geval. Daarbij 
is de schadeloosstelling in de eerste plaats bedoeld als te-
gemoetkoming vanwege het onnodige of ontijdige van de 
onteigening, en moet de schadeloosstelling dus aan die om-
standigheden te relateren zijn. Daarnaast kan gelet worden 
op de vermogenspositie waarin de onteigende zou hebben 
verkeerd als de onteigening niet of niet voortijdig zou heb-
ben plaatsgevonden. Dit betekent dat als de onteigening op 
een later moment zou hebben plaatsgevonden en dit tot een 
hogere schadeloosstelling voor de onteigende zou hebben 
geleid, het verschil kan worden gecompenseerd uit hoofde 
van de billijke schadeloosstelling. De billijke schadeloosstel-
ling draagt evenwel, zo oordeelt de Hoge Raad, géén puni-
tief karakter. Wél is deze schadeloosstelling mede bedoeld 
als een prikkel om niet tot onnodige of ontijdige onteige-
ning over te gaan, zodat met dat aspect wel rekening gehou-
den mag worden bij de vaststelling van de omvang van de 
billijke schadeloosstelling.

De Belemmeringenwet Privaatrecht (BP) houdt in zekere zin 
het midden tussen het onteigenings- en het nadeelcompen-

49 B.S. ten Kate, ‘Onwinbare bodembestanddelen bij onteigening’, TBR 2019/19, 
p. 110-119. Zie uit de laatste jaren: HR 2 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2741, 
HR 2 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2742 (Beuningen), HR 30 maart 
2018, ECLI:NL:HR:2018:485 (Onteigening Beek), HR 30 maart 2018, 
ECLI:NL:HR:2018:486 (Onteigening Meerssen) en HR 29 september 2018, 
ECLI:NL:HR:2018:1694 (BBL, Uiterwaarden IJssel); zie op dit onderwerp 
ook: H. Zeilmaker & J. Hagelaars, ‘De bodem van bijzondere (on)geschikt-
heid bij onteigening: de combinatie van eigenschap en voordeel’, O&A 
2016/54 (p. 93-101).

50 Zie over de ontwikkelingen in de rechtspraak van mei 2018 tot en met april 
2019: M.W. Scheltema e.a., 'Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2018', TBR 
2019/76, p. 496-505.

51 HR 17 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:757 (Eindhoven).
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satierecht.52 De vestiging van een gedoogplicht leidt niet tot 
een ontneming van eigendom, zodat geen volledige schade-
loosstelling in de zin van de Onteigeningswet aan de orde is. 
Het is echter wel een ingrijpende inperking van het genot 
van de eigendom, als gevolg waarvan een enkele tegemoet-
koming in de daardoor ontstane schade ook niet passend is. 
De BP biedt om deze reden een recht op volledige vergoe-
ding van de schade die is ontstaan door oplegging van de 
gedoogplicht. In een arrest van de Hoge Raad van 21 juni 
2019 was de vraag aan de orde hoe deze schadevergoeding 
zich verhoudt tot het recht op een tegemoetkoming in plan-
schade uit artikel 6.1 Wro.53 De gedoogplicht waar het in dit 
arrest om ging, was opgelegd ten behoeve van de realisatie 
van een 380 kV-hoogspanningslijn tussen Wateringen en 
Zoetermeer door Tennet. Om dit project planologisch mo-
gelijk te maken, had de Minister van I&W een rijksinpas-
singsplan vastgesteld. In de schadevergoedingsprocedure 
op grond van de BP was aan de orde of de waardevermin-
dering van het perceel die werd veroorzaakt door het rijk-
sinpassingsplan ook voor vergoeding in aanmerking kwam. 
Het hof had deze vraag ontkennend beantwoord. Voor het 
verkrijgen van een tegemoetkoming in de schade als gevolg 
van het rijksinpassingsplan stond volgens het hof (exclusief) 
de weg open van artikel 6.1 Wro. De schade waarvoor een 
schadeloosstelling op grond van artikel 3 BP kan worden ge-
vraagd, is uitdrukkelijk beperkt tot schade die een gevolg 
is van de aanleg en instandhouding van een werk in de zin 
van de BP, aldus het hof. De Hoge Raad komt tot een ander 
oordeel. Daarbij stelt hij voorop dat de BP voorziet in een 
recht op volledige vergoeding van de schade die is veroor-
zaakt door de aanleg en instandhouding van het werk dat 
moet worden gedoogd. Onder dat recht valt ook de schade 
bestaande in de waardevermindering van de percelen. Er 
is volgens de Hoge Raad geen grond om hierbij de schade 
die is veroorzaakt door de maatregel die het werk plano-
logisch mogelijk heeft gemaakt buiten beschouwing te la-
ten. Hierbij neemt de Hoge Raad in aanmerking dat in dit 
geval de planologische maatregel rechtstreeks verband 
houdt met de daarop gebaseerde gedoogbeschikking en het 
werk. Het rijksinpassingsplan biedt in zoverre slechts de 
juridisch-planologische basis voor het uit te voeren werk. 
Indien de schade als gevolg van het rijksinpassingsplan ex-
clusief op de voet van artikel 6.1 Wro voor tegemoetkoming 
in aanmerking zou komen, en de schade door de aanleg en 
instandhouding van het werk op grond van de BP, zou dit 
bovendien op gespannen voet staan met het in de BP veran-
kerde beginsel van volledige schadevergoeding, nu artikel 
6.1 Wro geen volledige vergoeding garandeert. De in artikel 
1 en 3 BP bedoelde schade die moet worden vergoed, omvat 
dan ook mede de waardevermindering van het perceel die 
reeds door het rijksinpassingsplan in het leven is geroepen.

52 Zie over de verschillen en overeenkomsten uitgebreid: P.C.E. van Wijmen, 
‘Overheidsinbreuken op eigendom’, in: P.C.E. van Wijmen (red.), 150 jaar 
onteigeningswet, Deventer: Kluwer 1991, p. 21-101.

53 HR 21 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:996 (Tennet).

3.2 Nadeelcompensatie/tegemoetkoming in 
planschade

In onze kroniek over het eerste half jaar van 2018 deden wij 
verslag van de totstandkoming van de Handleiding nadeel-
compensatie bij infrastructurele werken.54 De belangrijkste 
aanbeveling uit deze handleiding betrof de manier waarop 
het normaal maatschappelijk risico kan worden vastgesteld 
in het geval van omzetschade als gevolg van infrastructure-
le werken. Hierbij werd in de handleiding geadviseerd om 
de drempel in het bijzonder te relateren aan de brutowinst-
marge van de onderneming die schade heeft geleden.55 Deze 
aanbeveling heeft inmiddels ook zijn weg gevonden naar de 
voormalige Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur 
en Milieu 2014, die bij deze gelegenheid ook is omgedoopt 
tot de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en 
Waterstaat 2019.56 Daarnaast was de handleiding aanlei-
ding voor de redactie van het tijdschrift Overheid & Aan-
sprakelijkheid om hier een themanummer aan te wijden. 
Het nummer bevat, naast een samenvatting van de handlei-
ding van de hand van de redactie, bijdragen van Tjepkema 
& Mijnheer, Van der Schans & Horlings, Van Bragt en Van 
Heesbeen.57 Daarnaast kan wat dit onderwerp betreft wor-
den gewezen op een bijdrage van Van Heijst aan het Neder-
lands Tijdschrift voor Bestuursrecht.58

Procesrecht; concentratiebeginsel. De Afdeling leek in een 
uitspraak van 28 november 2018 voor het eerst invulling 
gegeven te hebben aan wat Van Ettekoven aanduidt als het 
concentratiebeginsel: de verplichting om alle of zoveel mo-
gelijk weigeringsgronden van meet af aan op te nemen in 
het afwijzende besluit, op straffe van verval van de mo-
gelijkheid om die later alsnog te berde te brengen.59 Naar 
nu blijkt, maakt één zwaluw nog geen zomer. De Afdeling 
maakt namelijk in een uitspraak van 26 juni 2019, als wij 
het goed zien, pas op de plaats.60 Aan de orde was een be-
sluit waarin het college van de gemeente Lansingerland had 
geoordeeld dat de planschade niet voor tegemoetkoming in 
aanmerking kwam, omdat de aanvrager het risico van het 
ontstaan van die schade had aanvaard. Deze grond kon het 

54 T.W. Franssen & S.A.L. van de Sande, ‘Overheidsaansprakelijkheid’, NTB 
2018/55 (p. 329).

55 Vgl. ABRvS 5 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY5105 (De Wouwse Tol) 
en ABRvS 28 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1868 (De Wouwse Tol).

56 Stcrt. 2018, 66154.
57 M.K.G. Tjepkema & K. Mijnheer, ‘Nut, noodzaak en toekomst van de Hand-

leiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen’, O&A 2019/3; 
E. van der Schans & E.H. Horlings, ‘De kwantificering van het normaal 
maatschappelijk risico in de Handleiding nadeelcompensatie: uitwerking 
in de praktijk en bedrijfseconomische aspecten’, O&A 2019/4; P.A.J.M. van 
Bragt, ‘Een nieuwe benadering voor het normaal maatschappelijk risico’, 
O&A 2019/5; A.C.M.M. van Heesbeen, ‘Handleiding nadeelcompensatie bij 
infrastructurele maatregelen – een goed begin maar het halve werk’, O&A 
2019/6.

58 I.P.A. van Heijst, ‘Schade door werk in uitvoering, Over de nieuwe Hand-
leiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen’, NTB 2019/14 
(p. 159-164).

59 ABRvS 28 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3901 (Mill en Sint Hubert). B.J. 
van Ettekoven, ‘Het concentratiebeginsel bij schadebesluiten en in de ver-
zoekschriftenprocedure’, in: T.W. Franssen e.a. (red.), Op het grensvlak: op-
stellen aangeboden aan prof. mr. drs. B.P.M. van Ravels, Den Haag: IBR 2014, 
p. 133-142.

60 ABRvS 26 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1992 (Lansingerland).
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besluit echter niet dragen, waarna het college het standpunt 
innam dat de planschade dan deels viel onder het normaal 
maatschappelijk risico van de aanvrager. In hoger beroep 
stelde de aanvrager zich op het standpunt dat het college 
deze mogelijkheid niet meer had, omdat het dit standpunt 
niet had ingenomen in het bestreden besluit. De Afdeling 
oordeelt evenwel dat het college niet gehouden was om dit 
standpunt, subsidiair, aan de bestreden besluiten ten grond-
slag te leggen. De goede procesorde strekt niet zo ver dat het 
college geen beroep op het normaal maatschappelijk risico 
meer mag doen, omdat het op dat punt geen voorbehoud 
had gemaakt en geen voorwaardelijk subsidiair standpunt 
had ingenomen. Gelet hierop, denken wij – met de nodige 
voorzichtigheid – dat gesteld kan worden dat het tardief 
aanvoeren van een prealabele weigeringsgrond onder om-
standigheden kan afstuiten op het concentratiebeginsel, 
maar dat dit (vooralsnog) niet geldt voor niet-prealabele 
weigeringsgronden.

Uit een uitspraak van de Afdeling van 29 mei 2019 blijkt het 
belang van het maken van een voorbehoud met betrekking 
tot de finaliteit van een weigeringsgrond.61 In die uitspraak 
was een besluit aan de orde waarin het college van de ge-
meente Nissewaard, in navolging van zijn adviseur, toe-
passing had gegeven aan een drempel die gelijk was aan de 
volledige planschade van 3,1%. In de procedure tegen dit af-
wijzende besluit kwam evenwel vast te staan dat de schade 
een grotere omvang had dan 3,1% van de waarde van de on-
roerende zaak. De Afdeling oordeelt dat het college tegen 
de achtergrond van het bestreden besluit geen mogelijkheid 
meer heeft om de drempel te verhogen. Het college had de 
drempel immers vastgesteld op 3,1% en het had daarbij geen 
voorbehoud gemaakt, door zich, bijvoorbeeld, op het stand-
punt te stellen dat de drempel ten minste gelijk is aan 3,1% 
van de waarde van de woning.

3.2.2 Vergelijking juridische regimes
Verwevenheid planologische maatregelen. Uit vaste recht-
spraak van de Afdeling volgt dat elkaar opvolgende plano-
logische maatregelen zodanig met elkaar verweven kunnen 
zijn, dat de gevolgen daarvan geacht kunnen worden uit één 
maatregel voort te vloeien.62 Dit is bijvoorbeeld veelvuldig 
het geval gebleken bij vrijstellingen waarmee werd geanti-
cipeerd op een daaropvolgende wijziging van het bestem-
mingsplan. Indien de gevolgen van de planologische maat-
regelen geacht moeten worden uit één maatregel voort te 
vloeien, dient slechts één (overkoepelende) planologische 
vergelijking gemaakt te worden en kan slechts eenmaal 
het normaal maatschappelijk risico in mindering worden 
gebracht op de ontstane planschade. In een uitspraak van 
20 februari 2019 geeft de Afdeling meer richting aan de be-
antwoording van de vraag wanneer sprake is van een vol-
doende mate van verwevenheid om aan te nemen dat de 
verschillende planologische maatregelen als één maatre-

61 ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1780 (Nissewaard).
62 ABRvS 18 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:855 (Albrandswaard) en ABRvS 

28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2582 (Overzichtsuitspraak) r.o. 4.10.

gel moeten worden beschouwd. Dit is, in de woorden van 
de Afdeling, het geval “indien de maatregelen op hetzelfde 
project betrekking hebben en elkaar in tijd snel opvolgen”.63 
Deze overweging is inmiddels, zo blijkt uit de uitspraken 
van 1 mei 2019 en 12 juni 2019, ook opgenomen in het ar-
senaal van standaardoverwegingen van de Afdeling.64 Het 
voorgaande roept de vraag op wanneer sprake is van “het-
zelfde project” en wanneer maatregelen elkaar in tijd “snel” 
hebben opgevolgd. Uit het samenstel van de drie hiervoor 
genoemde uitspraken kan – in onderlinge samenhang be-
zien – worden afgeleid dat voor de kwalificatie als hetzelf-
de project van belang is of het gaat om dezelfde planologi-
sche ontwikkeling op dezelfde gronden. Er is geen sprake 
van dezelfde planologische ontwikkeling indien de latere 
planologische maatregel niet hetzelfde mogelijk maakt als 
de eerste maatregel, maar daarop voortborduurt. Dat de 
maatregelen wel in elkaars verlengde liggen, maakt dit niet 
anders. De omstandigheid dat verschillende planologische 
ontwikkelingen als het ware gefaseerd mogelijk worden ge-
maakt, leidt dan ook niet tot de conclusie dat sprake is van 
hetzelfde project (en dus van verwevenheid), althans niet 
tenzij zou blijken van een vooropgezet plan van het bevoegd 
gezag om door middel van het splitsen van het project meer-
maals het normaal maatschappelijk risico in aftrek te kun-
nen brengen.65 De genoemde drie uitspraken verduidelijken 
ook wanneer de planologische maatregelen geacht kunnen 
worden elkaar “snel” in tijd te hebben opgevolgd. Dit is in 
elk geval niet zo, indien tussen die maatregelen een periode 
van 4 of 4,5 jaar is verstreken.66 Een periode van circa 1,5 
jaar is wel relatief snel, aldus de Afdeling.67

3.2.3 Risicoaanvaarding
Toetsing risicoaanvaarding. De Afdeling heeft de afgelopen 
jaren serieus werk gemaakt van de intensiteit van de toet-
sing van besluiten omtrent nadeelcompensatie. Meer in het 
bijzonder heeft de Afdeling buiten kijf gesteld dat bepaalde 
onderdelen van het besluit indringend moeten worden ge-
toetst omdat de beoordeling van die onderdelen geen spe-
cialistische kennis of ervaring vergt, waarover alleen een 
deskundige beschikt.68 De Afdeling hanteerde dit laatste 
uitgangspunt ook voor het leerstuk van risicoaanvaarding,69 
maar heeft daar in een uitspraak van 30 januari 2019, als 
wij het goed zien, een nuance op aangebracht.70 De Afdeling 
overweegt in deze uitspraak dat het antwoord op de vraag 
of sprake is van risicoaanvaarding “in beginsel” indringend 
moet worden getoetst en dat dit anders is, indien voor het 

63 ABRvS 20 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:495 (Meierijstad). Zie op 
dit onderwerp in deze kroniekperiode ook ABRvS 9 januari 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:47 (Lochem).

64 ABRvS 1 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1436 (Dongen) en ABRvS 12 juni 
2019, ECLI:NL:RVS:2019:1892 (Gemert-Bakel).

65 ABRvS 1 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1436, r.o. 20.2 (Dongen).
66 ABRvS 20 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:495 (Meierijstad) en ABRvS 

1 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1436 (Dongen).
67 ABRvS 12 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1892 (Gemert-Bakel).
68 Zie in het bijzonder ABRvS 4 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4668 (Lisse) 

en ABRvS 5 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2462 (Rotterdam).
69 ABRvS 15 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3715 (Uithoorn) en ABRvS 

28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2582 (Overzichtsuitspraak).
70 ABRvS 30 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:255 (Amstelveen).
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geven van een antwoord op die vraag specialistische kennis 
of ervaring is vereist. Het ging in het betreffende geval om 
een situatie waarin de ontstane schade gedeeltelijk voor-
zienbaar was. De deskundige had tegen die achtergrond een 
vergelijking gemaakt van de schade zoals die voorzienbaar 
was enerzijds en de in werkelijkheid ontstane schade an-
derzijds. Hij was in dat verband tot de conclusie gekomen 
dat het bepalen van de omvang van het te vergoeden deel 
van de schade arbitrair was en dat het, gelet op de omstan-
digheden van het geval, redelijk zou zijn om de helft van de 
schade voor rekening van de aanvrager te laten. De Afdeling 
acht dit oordeel niet onredelijk, waarbij zij bovendien over-
weegt dat de aanvrager geen concreet aanknopingspunt 
naar voren heeft gebracht om te twijfelen aan de juistheid of 
volledigheid van dit advies. De Afdeling onderkent dus dat 
de toepassing van het leerstuk van risicoaanvaarding, onder 
omstandigheden (toch) specialistische kennis of ervaring 
kan vergen en dat in die gevallen – wat dat betreft – terug-
houdendheid in de toetsing moet worden betracht.

Risicoaanvaarding en verwerving door overheid. De ge-
meente Waalwijk wilde een looproute, commerciële ruim-
ten en appartementen realiseren op een braakliggend ter-
rein en tuingronden. De eigenaar van deze percelen had in 
2001 een bouwvergunning aangevraagd voor de realisatie 
van een woongebouw, maar had zijn aanvraag op verzoek 
van de gemeente ingetrokken. De eigenaar en de gemeente 
zijn van 2001 tot en met medio 2007 met elkaar in overleg 
geweest over de verkoop van de percelen aan de gemeente. 
In mei 2007 werd een ontwerp van een nieuw bestem-
mingsplan ter inzage gelegd, op basis waarvan de planologi-
sche mogelijkheden van de percelen in een nadelige zin zijn 
gewijzigd. De eigenaar verzocht daarom om een tegemoet-
koming in de daardoor ontstane planschade. In de beslissing 
op dat verzoek werd hem door het college tegengeworpen 
dat hij het risico van het ontstaan van deze schade passief 
had aanvaard, door geen gebruik te maken van de plano-
logische mogelijkheden. De Afdeling volgt het college niet 
in dit standpunt.71 De eigenaar en de gemeente zijn vanaf 
het moment dat het risico van het ontstaan van de schade 
voorzienbaar werd (2001) gedurende de gehele benuttings-
periode van de planologische mogelijkheden (tot medio 
2007) namelijk voortdurend met elkaar in overleg geweest. 
De gemeente had daarnaast serieuze en concrete plannen 
voor de percelen en wilde daarom tot aankoop overgaan. 
Onder die omstandigheden kan, aldus de Afdeling, van de 
eigenaar, als redelijk denkend en handelend persoon, niet 
worden verlangd dat hij gedurende die benuttingsperiode 
concrete pogingen ondernam tot realisering van de bouw-
mogelijkheden die in het nieuwe bestemmingsplan waren 
komen te vervallen.

3.2.4 Schade en causaliteit
Op het onderwerp van schadebegroting en causaliteit biedt 
de onderhavige kroniekperiode diverse uitspraken die kort 
het signaleren waard zijn.

71 ABRvS 27 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:939 (Waalwijk).

Redelijke toerekening. In de eerste plaats zet de Afdeling 
met een uitspraak van 26 juni 2019 verdere stappen72 op 
het pad van de leer van de redelijke toerekening uit arti-
kel 6:98 BW.73 Aan de orde was schade van de exploitant 
van een benzinestation aan de A2, die veroorzaakt zou zijn 
doordat die exploitant zijn bedrijfsvoering moest beëindi-
gen als gevolg van een tracébesluit voor de verbreding van 
de A2 en de daarop volgende intrekking van de privaatrech-
telijke vergunning voor het benzinestation. De Afdeling 
constateert dat er wel een verband74 is tussen het gestelde 
schadeveroorzakende handelen en de schade van de exploi-
tant. Zonder dat handelen zou de exploitant zijn bedrijfs-
voering namelijk niet hebben moeten beëindigen. Echter, zo 
overweegt de Afdeling, de schade vindt haar directe oorzaak 
evenwel in de keuze van de verhuurder van de locatie van 
het benzinestation om de exploitatieovereenkomst met de 
exploitant te beëindigen en om niet een nieuwe overeen-
komst voor de vervangende locatie aan te gaan. Hoewel 
er dus wel een verband was, is dit te ver verwijderd om de 
schade aan het handelen van de minister toe te kunnen re-
kenen.75 Hierbij neemt de Afdeling ook de aard van de aan-
sprakelijkheid van de minister, de aard van de schade, en de 
aard en strekking van het schadeveroorzakende handelen 
in aanmerking.76

Onteigening/planschade. In een uitspraak van 6 februari 
2019 corrigeert de Afdeling de Minister van I&W met be-
trekking tot de samenhang tussen een onteigeningsscha-
deloosstelling en een tegemoetkoming in planschade.77 De 
minister had aangenomen dat de tegemoetkoming in de 
planschade die was ontstaan door de aanleg van een nieuw 
wegtracé anderszins was verzekerd, omdat voor de aanleg 
van dat tracé ook een stuk grond van aanvrager was ontei-
gend. De eventuele planschade die een gevolg is van extra 
geluidsoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit zou 
dan ook op de voet van artikel 41 van de Onteigeningswet 
geheel voor vergoeding in aanmerking (hebben kunnen) ko-
men (als schadeloosstelling voor de waardevermindering 
van het overblijvende). Volgens de Afdeling is de minister 
daarmee echter van een onjuiste maatstaf uitgegaan. Bepa-
lend is niet of de planschade voor vergoeding in aanmerking 
had kunnen komen, maar of de planschade daadwerkelijk 
anderszins is verzekerd. Indien en voor zover dat niet het 
geval is, kan, zo volgt uit eerdere rechtspraak van de Afde-
ling, de tegemoetkoming in planschade aanvullende bete-
kenis hebben.78

72 Zie over de eerste expliciete schreden van de Afdeling op dit pad: T.W. 
Franssen & S.A.L. van de Sande, ‘Overheidsaansprakelijkheid’, NTB 2018/17 
(p. 92).

73 ABRvS 26 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2025 (Minister van I&W).
74 Aangenomen moet worden dat de Afdeling hiermee het oog heeft op het 

bestaan van een condicio sine qua non-verband.
75 Vgl. uit de afgelopen kroniekperiode ook ABRvS 24 april 2019, 

ECLI:NL:RVS:2019:1302 (Eureka/Minister van I&W).
76 Vgl. ABRvS 30 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2340 (Soest).
77 ABRvS 6 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:330 (Minister van I&W).
78 ABRvS 16 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2613 (Heerlen) en ABRvS 6 decem-

ber 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3305 (Minister van I&W).
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Bewijs? De Afdeling heeft zich in een uitspraak van 6 maart 
2019 gebogen over een afwijzende beslissing van het colle-
ge van de gemeente Groningen op een verzoek om nadeel-
compensatie van de verhuurder van prostitutiepanden.79 
De verhuurder zou inkomensschade hebben geleden door-
dat de algemene plaatselijke verordening van de gemeente 
Groningen het vanaf 1 januari 2016 niet meer toestond om 
prostitutiepanden te exploiteren. Het college had het ver-
zoek om nadeelcompensatie afgewezen, omdat het – in 
navolging van de adviescommissie en de bezwaarschrif-
tencommissie – twijfels had over de juistheid van de door 
de aanvrager aangeleverde gegevens. Hierdoor was volgens 
het college niet aannemelijk dat er sprake was van nadeel 
dat voor compensatie in aanmerking kwam. De Rechtbank 
Noord-Nederland had dit besluit vernietigd, omdat het 
college de betreffende onjuistheid niet zou hebben aange-
toond. De Afdeling is een andere mening toegedaan. Indien 
het college van mening is dat de bij de aanvraag ingediende 
gegevens onjuist zijn, dan rust op het college niet de bewijs-
last om die onjuistheid aan te tonen, maar slechts de ver-
plichting om hierover een gemotiveerd standpunt in te ne-
men dat deze conclusie aannemelijk maakt.

Controlepercentages. Tot slot is een uitspraak van 6 februari 
2019 nog het signaleren waard.80 Aan de orde was een ver-
zoek om tegemoetkoming in planschade vanwege de waar-
devermindering die een monumentaal appartement in het 
zogenoemde Fort Steurgat had ondergaan, doordat als ge-
volg van een dijkverhoging het uitzicht was verminderd. De 
adviescommissie van de Minister van I&W had de waarde 
van de woning onder het bestaande planologische regime 
geschat op € 760.000,- en onder het nieuwe planologische 
regime op € 744.800,-. Deze schade kwam echter niet voor 
vergoeding in aanmerking, omdat die – precies – gelijk was 
aan 2% van de waarde van de woning en daarmee onder het 
normaal maatschappelijk risico valt. De Afdeling duldt deze 
taxatie niet, ook al had de adviescommissie opgemerkt dat 
er vanwege de uniciteit van de woning geen bruikbare refe-
rentietransacties voorhanden waren. Daarbij overweegt de 
Afdeling dat zij het niet goed voorstelbaar acht dat, gelet op 
het ronde bedrag van € 760.000,00 en de specifieke schat-
ting van € 744.800,00, het nadeel op een bedrag uitkomt 
dat precies overeenkomt met het normaal maatschappe-
lijk risico van 2%. De Afdeling acht het aannemelijk dat de 
adviescommissie dit percentage juist heeft gebruikt om de 
waardevermindering te bepalen. Daarmee is echter niet ge-
motiveerd waarom de waardedaling 2% zou bedragen. Zien 
wij het goed, dan trekt de Afdeling hiermee stevig haar lijn 
door dat het bepalen van de waardevermindering altijd 
moet gebeuren aan de hand van een vergelijking van de 
waarde vóór en ná de inwerkingtreding van het nieuwe 
planologische regime. De percentuele waardeverminde-
ring mag alleen worden gebruikt ter controle van de aanne-

79 ABRvS 6 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:678 (Groningen).
80 ABRvS 6 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:343 (Minister van I&W).

melijkheid van waardevermindering die is bepaald aan de 
hand van de waardevergelijking.81

3.2.5 Abnormale en speciale last
Drempels. De rechtspraak van de Afdeling is voor de fijn-
proever nog steeds een onuitputbare bron van ontwikkelin-
gen op het gebied van het normaal maatschappelijk risico; 
zij het dat die ontwikkelingen in de afgelopen kroniekpe-
riode niet groot waren. Wij noemen kort de belangrijkste 
uitspraken.

De Afdeling heeft veelvuldig overwogen dat het normaal 
maatschappelijk risico in beginsel gesteld moet worden op 
5% van de waarde van de onroerende zaak, indien de schade 
is ontstaan door een normale maatschappelijke ontwikke-
ling die in de lijn der verwachtingen lag.82 In haar uitspraken 
van 1 mei 2019 en 12 juni 2019 maakt de Afdeling duidelijk 
dat in een dergelijk geval “reeds om deze reden” het normaal 
maatschappelijk risico niet kan worden vastgesteld op 2%.83 
Het normaal maatschappelijk risico moet in deze gevallen 
dus in elk geval hoger worden vastgesteld dan op het wette-
lijk minimumforfait. De afgelopen kroniekperiode biedt ook 
diverse voorbeelden waarin het midden gevonden moest 
worden tussen 2% en 5%, omdat wel sprake was van een 
normale maatschappelijke ontwikkeling, maar die ontwik-
keling bijvoorbeeld niet (geheel) in de lijn der verwachtin-
gen lag of in de omgeving paste. Genoemd kunnen worden 
drempels van:
- 3% bij een inbreidingslocatie;84

- 3% bij de realisatie van woningbouw in een woonkern;85

- 4% bij de vestiging van een supermarkt;86 en
- 4% bij de realisatie van een nieuwe brug voor een snel-

weg.87

Dit laatste voorbeeld verdient in het bijzonder signalering, 
aangezien de Afdeling in deze uitspraak overweegt dat de 
Minister van I&W aannemelijk had gemaakt dat de verbre-
ding van snelwegen als reactie op de intensivering van het 
verkeer een normale ontwikkeling is, die op landelijk niveau 
plaatsvindt. In het verlengde hiervan, was ook de realisatie 
van een nieuwe brug om deze verbreding mogelijk te ma-
ken, een normale maatschappelijke ontwikkeling die in de 
lijn der verwachtingen lag. Deze overweging is, als wij het 
goed zien, in zoverre van principieel belang, dat de Afde-
ling zich tot nu toe niet nadrukkelijk had uitgelaten over de 
vraag of ook bij dergelijke infrastructurele werkzaamhe-
den sprake is van een normale maatschappelijke ontwik-

81 ABRvS 29 augustus 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB2527 (Loon op Zand) en 
ABRvS 28 augustus 2013, ECLI:NL:RVS:2013:916 (Raalte).

82 Zie in het bijzonder: ABRvS 2 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2016:530 (Zundert).
83 ABRvS 1 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1434 (Westerveld) en ABRvS 12 juni 

2019, ECLI:NL:RVS:2019:1892 (Gemert-Bakel).
84 ABRvS 27 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:609 (Heusden).
85 ABRvS 1 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1434 (Westerveld).
86 ABRvS 6 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:720 (Wassenaar).
87 ABRvS 12 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1884 (Minister I&W).
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keling.88 Om dezelfde reden is ook een uitspraak van 20 fe-
bruari 2019 relevant, omdat de Afdeling daarin overweegt 
dat de realisatie van een mestverwerkingsinstallatie tot op 
zekere hoogte als een normale maatschappelijke ontwikke-
ling kan worden beschouwd.89 Omwonenden hadden daar-
mee rekening kunnen houden, omdat het normaal is dat een 
bedrijf technisch innoveert en er de laatste jaren veel aan-
dacht is voor manieren waarop de CO2-uitstoot als gevolg 
van onder meer de mest van vee kan worden teruggebracht 
en een mestverwerkingsinstallatie er daar één van is. Gelet 
hierop, acht de Afdeling een normaal maatschappelijk risico 
van 3% redelijk.

De Afdeling zag in een uitspraak van 13 maart 2019 even-
eens aanleiding om het normaal maatschappelijk risico naar 
beneden bij te stellen vanaf 5% van de waarde van de onroe-
rende zaak.90 Het ging in deze zaak om directe planschade, 
ontstaan door de functiewijziging van een aantal percelen 
tot waterbergingsgebied. De rechtbank had in beroep, in 
navolging van de StAB, een normaal maatschappelijk risico 
van 5% aangenomen. Daarvoor had de rechtbank redenge-
vend geacht dat sprake was van een normale maatschap-
pelijke ontwikkeling die grotendeels in de lijn der verwach-
tingen lag. De Afdeling volgt deze laatste conclusie, maar 
meent toch dat de drempel van 5% niet toereikend is gemo-
tiveerd. Daarbij acht zij van belang dat 1) het gaat om een 
vorm van directe planschade, waarvoor de wetgever geen 
forfaitaire drempel heeft vastgesteld en 2) de hoogte van de 
schade (6,25%) niet zou zijn meegewogen. De Afdeling stelt 
vervolgens het normaal maatschappelijk risico zelf vast op 
3%, zonder daarvoor een aanvullende motivering te geven. 
Dit vinden wij niet overtuigend. De omstandigheid dat voor 
directe planschade geen minimumforfait geldt, is namelijk 
relevant voor gevallen waarin geen sprake is van een nor-
male maatschappelijke ontwikkeling, omdat het in die ge-
vallen mogelijk is dat een lagere drempel dan 2% moet wor-
den gehanteerd. Het ontbreken van een minimumforfait kan 
naar onze mening niet rechtvaardigen waarom de drempel 
op 3% in plaats van 5% gesteld zou moeten worden.91 De 
omvang van de schade kan dit evenmin. Uit de rechtspraak 
van de Afdeling blijkt immers dat de omvang van de schade 
zich reeds uit in de hoogte van het schadebedrag, zodat er 
geen aanleiding is voor een extra correctie in de vorm van 
het achterwege laten van een verhoging van het normaal 
maatschappelijk risico.92 De onderhavige uitspraak is on-
verenigbaar met die rechtspraak. De motivering van deze 
uitspraak kan de conclusie naar onze mening dan ook niet 

88 De Afdeling heeft uiteraard wel veelvuldig overwogen dat verkeersmaatre-
gelen en in dat kader te treffen reconstructiewerkzaamheden, in algemene 
zin aangemerkt moeten worden als een normale maatschappelijke ont-
wikkeling (zie o.m. ABRvS 26 september 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AP4965 
(Nunspeet) en recent ABRvS 1 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1438 (Uithoorn)).

89 ABRvS 20 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:495 (Meierijstad).
90 ABRvS 13 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:776 (Breda).
91 Vgl. ook ABRvS 28 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3871 (Breda).
92 ABRvS 10 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3272 (Eindhoven), ABRvS 1 mei 2019,

ECLI:NL:RVS:2019:1436 (Dongen), ABRvS 1 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1438
(Uithoorn) en ABRvS 12 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1884 (Minister van I&W).

dragen.93 Dit is een gemiste kans, omdat er niet veel recht-
spraak voorhanden is op het onderwerp van directe plan-
schade, laat staan richtinggevende rechtspraak.

Ondernemersrisico. Voor wat betreft het ondernemersrisi-
co kunnen nog twee recente uitspraken worden gesigna-
leerd.94 In beide uitspraken was sprake van een verlies van 
omzet en de vraag of dat boven het normaal maatschappe-
lijk risico uitsteeg. In de eerste uitspraak was een drempel 
van 15% toegepast en in de tweede uitspraak een drempel 
van 10%. De Afdeling oordeelt evenwel in beide uitspraken 
dat de schade zoals die was geleden (6,89% en 7,3%) niet bo-
ven het normaal maatschappelijk risico uitstijgt, waarbij 
zij verwijst naar haar uitspraak van 15 juni 2016 inzake de 
supermarkt aan het Cassandraplein te Eindhoven.95 In deze 
uitspraak had de Afdeling overwogen dat voor een drempel 
van 8% geen verhoogde motiveringsplicht geldt, in het geval 
de schade is veroorzaakt door een normale maatschappe-
lijke ontwikkeling die in de lijn der verwachtingen lag. Dit 
laatste was ook aan de orde in de twee recente uitspraken 
van de Afdeling, zodat de geleden schade daarmee onder 
het normaal maatschappelijk risico viel. In één van deze 
twee uitspraken overweegt de Afdeling daarnaast dat, met 
de enkele stelling van de aanvrager dat ten onrechte geen 
rekening was gehouden met de kleine winstmarge van de 
onderneming, niet aannemelijk is gemaakt dat de verhou-
ding tussen de kosten en de omzet van de onderneming tot 
een andere conclusie moet leiden dan dat de schade onder 
het normaal maatschappelijk risico valt.96

Filiaal of onderneming. De vraag of een omzetverlies uit-
stijgt boven het normaal maatschappelijk risico moet in 
beginsel worden beantwoord aan de hand van een verge-
lijking met de normomzet van degene die de schade heeft 
geleden. De Afdeling heeft zich in dat kader slechts een paar 
keer erover uitgelaten of hierbij slechts rekening moet wor-
den gehouden met de omzet van het filiaal met omzetder-
ving of met de omzet van de gehele onderneming (waarvan 
het filiaal onderdeel uitmaakt).97 In een procedure die leid-
de tot de uitspraak van 13 maart 2019 had het college van de 
gemeente Breda zich op het standpunt gesteld dat naar de 
gehele onderneming gekeken moest worden.98 De Afdeling 
volgt het college in deze benadering, waarbij wordt overwo-
gen dat de vestiging zowel in economische als in juridische 
zin geen zelfstandige entiteit vormt. Daar doet niet aan af 
dat de vestiging in het maatschappelijk verkeer zelfstandig 

93 Daarmee is overigens niet gezegd dat een drempel van 3% terecht zou zijn. 
Vgl. ABRvS 26 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3120 (Leusden).

94 ABRvS 13 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:811 (Breda) en ABRvS 17 april 
2019, ECLI:NL:RVS:2019:1228 (Tynaarlo).

95 ABRvS 15 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1650 (Cassandraplein).
96 ABRvS 13 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:811 (Breda). Vgl. in dit verband 

ook ABRvS 15 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1650, r.o. 10.2 (Cassandraplein), 
waaruit volgt dat het aan de aanvrager is om aannemelijk te maken dat de 
kostenstructuur in de weg staat aan het hanteren van een drempel van 8%.

97 ABRvS 18 mei 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ4941 (Breda), ABRvS 13 maart 
2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ3966 (Fonteyne) en ABRvS 12 oktober 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:2677 (Pompeneiland).

98 ABRvS 13 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:811 (Breda).
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functioneert, nu de schade economisch gezien op het niveau 
van de onderneming wordt geleden.99

Plantenziektenwet. Het College van Beroep voor het bedrijfs-
leven heeft op 12 maart 2019 uitspraak gedaan over een 
verzoek om een tegemoetkoming op grond van de Planten-
ziektenwet. Dit verzoek werd gedaan in verband met een 
onderzoek van de NVWA naar de aanwezigheid van een 
bacterie in een partij rozenplanten, in welk kader een ver-
bod was opgelegd om hangende het onderzoek de partij te 
verplaatsen of te verhandelen (een ‘vastlegging’).100 Uit het 
onderzoek van de NVWA volgde evenwel dat de bacterie 
niet in de partij aanwezig was. Tegen die tijd moest de partij 
echter al als verloren worden beschouwd. Het College over-
weegt dat het op zichzelf met appellante van oordeel is dat 
sprake is van een bijzonder geval, nu sprake was van een 
rechtmatige vastlegging, terwijl nadien is gebleken dat de 
besmetting niet is aangetoond. Het college volgt appellan-
te evenwel niet in haar standpunt, dat de schade reeds om 
deze reden het normale bedrijfsrisico overstijgt. Of dit het 
geval is, hangt namelijk af van de omstandigheden van het 
geval.101 Daarbij wijst het College er voor dit geval op dat aan 
het vastleggen van de partij een door appellante genomen 
initiatief ten grondslag lag om de partij te laten bemonste-
ren. Daarnaast had appellante de partij al laten afleveren op 
haar bedrijf voordat de uitslag van de bemonstering bekend 
was. Tot slot heeft appellante er zelf voor gekozen om de 
partij geen water te geven. Tegen deze achtergrond acht het 
CBb het aannemelijk dat de verzoeker een ondernemersbe-
slissing heeft genomen die ertoe strekt de geleverde partij 
te laten voor wat die was. Het College acht het niet aan-
nemelijk dat de vastlegging van de partij rozen in zichzelf 
reeds de teloorgang van die partij onontkoombaar maakte. 
Appellante heeft de door haar gestelde schade ook niet zo 
gepresenteerd en onderbouwd dat daaruit voor verweerder 
op eenduidige wijze inzichtelijk was of nog een deel, en zo 
ja welk deel, van de schade resteerde dat wel rechtstreeks 
voortvloeide uit de vastlegging en tevens onevenredig 
zwaar op haar drukte, aldus het College. Ten slotte is ondui-
delijk gebleven in hoeverre appellante schadebeperkend op 
had kunnen treden door, anders dan zij heeft gedaan, de uit-
slag van de door haar bevolen bemonstering af te wachten 
voordat zij de partij op haar bedrijf liet afleveren. De minis-
ter heeft zich volgens het College dan ook op het standpunt 
kunnen stellen dat de gestelde schade niet voor vergoeding 
in aanmerking komt.

3.3 Onverplichte nadeelcompensatie
Chroom IV. De Minister van Defensie heeft begin 2015 de Tij-
delijke regeling tegemoetkoming en ondersteuning slacht-
offers blootstelling chroom VI houdende stoffen defensie 
vastgesteld (de ‘coulanceregeling’). Deze regeling strekt 
ertoe een compensatie toe te kennen aan militairen die ge-
durende ten minste één jaar hebben gewerkt in een functie 

99 Vgl. ook ABRvS 13 maart 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ3967 (Vlissingen).
100 CBb 12 maart 2019, ECLI:NL:CBB:2019:104 (Minister van LNV).
101 CBb 24 april 2001, ECLI:NL:CBB:2001:AB1380 (Staatsecretaris LNV).

waarin het aannemelijk is dat blootstelling heeft plaatsge-
vonden aan chroom VI houdende stoffen én de betreffende 
militair lijdt aan één van de in die regeling benoemde aan-
doeningen. In een uitspraak van de CRvB van 28 februari 
2019 was een besluit van de staatssecretaris aan de orde 
waarin een verzoek om tegemoetkoming was afgewezen, 
omdat niet voldoende aannemelijk was geworden dat ver-
zoeker daadwerkelijk gedurende een jaar was blootgesteld 
aan chroom VI houdende stoffen.102 De aard van de werk-
zaamheden van de verzoeker waren naar het oordeel van 
de staatssecretaris namelijk niet zodanig, dat aannemelijk 
is dat hij was blootgesteld. Verzoeker zou niet tijdens het 
schuren van de met chroom VI behandelde materialen en 
het verven met chroom VI aanwezig zijn geweest in de lood-
sen, maar pas na afloop van die werkzaamheden. Tijdens 
het drogen van de verf zou evenwel geen chroom VI vrij-
komen. Bovendien zou het opdwarrelen van de stofdeeltjes 
van chroom VI bij het opvegen van het stof van een andere 
en minder ernstige orde zijn dan bij de schuurwerkzaam-
heden. Om deze reden zou niet aannemelijk zijn dat daarbij 
blootstelling aan chroom VI plaatsvindt. De Raad stelt vast 
dat verzoeker werkzaamheden heeft verricht in de loodsen 
waarin werd gewerkt met chroom VI en dat hij tijdens het 
werk dan ook – in ieder geval tijdens het uitvegen van de 
loodsen – in aanraking is gekomen met stofdeeltjes. Daarbij 
merkt de Raad op dat in een uitgave van het RIVM is over-
wogen dat het mogelijk is dat stofdeeltjes opnieuw vrijko-
men in de lucht, bijvoorbeeld na het uitkloppen van kleding, 
waarna ze alsnog ingeademd kunnen worden. Tegen deze 
achtergrond acht de Raad het wel aannemelijk dat ver-
zoeker bij het uitvegen van de loodsen is blootgesteld aan 
chroom VI houdende stoffen.

102 CRvB 28 februari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:609 (Minister van Defensie).
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