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Tussendingen in het overheidsaansprakelijkheidsrecht 

Dit artikel gaat over de regel dat de onrechtmatigheid van een besluit, dat is vernietigd door de 

bestuursrechter, vaststaat. Onderzocht wordt of deze regel ook zou moeten gelden voor bepaalde 
handelingen die met een besluit worden gelijkgesteld, zoals sommige bestuurlijke rechtsoordelen (en het 

niet tijdig nemen van een besluit). Betoogd wordt dat de schadevergoedingsrechter de onrechtmatigheid 

van deze ‘tussendingen’ zelfstandig zou moeten beoordelen en slechts gebonden is aan de uitspraak van 

de bestuursrechter, voor zover daarbij de juistheid of onjuistheid van een rechtsoordeel is vastgesteld. 

1. Inleiding 

Een Assendelftse buxuskweker met een lange adem vroeg in 2005 toestemming voor het uitbreiden van 

zijn buxuskwekerij. Het college achtte die uitbreiding in maar liefst vijf opeenvolgende besluiten in 

strijd met het bestemmingsplan. Uiteindelijk kwam in 2016 vast te staan dat voor de uitbreiding in het 

geheel geen toestemming nodig was. De buxuskweker dient een schadevergoedingsverzoek in bij de 

bestuursrechter, waaraan de onrechtmatigheid van de door het college genomen besluiten ten grondslag 

ligt. Het college stelt in zijn verweer dat de buxuskweker de uitbreiding ondanks de genomen besluiten 

had kunnen realiseren, nu daarvoor geen toestemming nodig was en de buxuskweker daarvan op de 

hoogte zou zijn geweest. De Afdeling denkt daar (gelukkig) anders over:  

‘Aan [appellant] kan redelijkerwijs niet worden tegengeworpen dat hij, alvorens een investering te doen, 

het zekere voor het onzekere heeft genomen en (…) een bestuurlijk rechtsoordeel van het college over de 

rechtmatigheid van de gewenste uitbreiding heeft gevraagd. Als hij dat niet had gedaan, zou hij het risico 

hebben genomen dat achteraf zou blijken dat zijn uitleg van het bestemmingsplan niet juist was en dat 

hij zou zijn gehouden om veranderingen in de bedrijfsvoering weer ongedaan te maken, waardoor zijn 

investering tevergeefs zou zijn geweest’.1 

Deze casus speelt zich af in een schemergebied. De buxuskweker kan zich beroepen op de 

onrechtmatigheid van de genomen besluiten, die zijn vernietigd dan wel herroepen door de 

bestuursrechter, maar het rechtsgevolg van die besluiten heeft de bedrijfsuitbreiding niet onmogelijk 

gemaakt. De schade is ontstaan als gevolg van het onjuiste standpunt van het college dat appellant 

hiervoor toestemming nodig had en die niet kreeg. Het college heeft zijn reactie op het verzoek van de 

kweker om een rechtsoordeel hier toevallig in de mal van een besluit gegoten, waardoor de 

bestuursrechter zich over de juistheid van dit oordeel heeft kunnen uitspreken, maar dat is een 

uitzondering. De meeste bestuurlijke rechtsoordelen zijn niet-appellabel, omdat zij geen rechtsgevolg 

beogen. 

Dit artikel gaat over de betekenis van de uitspraak van de bestuursrechter voor de beoordeling van de 

onrechtmatigheid van ‘tussendingen’.2 Daaronder versta ik rechtsfiguren die het midden houden tussen 

besluiten met rechtsgevolg en informatieverstrekking als feitelijk handelen. De belangrijkste hybride 

figuur is het bestuurlijk rechtsoordeel, dat niet alleen zelfstandig kan worden gegeven maar ook in de 

motivering van een besluit besloten kan liggen. De gevolgen van de bindende kracht van de uitspraak 

van de bestuursrechter voor de beoordeling van de onrechtmatigheid van besluiten en zelfstandige 

informatieverstrekking zijn duidelijk. Onderbelicht is echter welke consequenties de vernietiging van 

(bijvoorbeeld) een bestuurlijk rechtsoordeel zou moeten hebben. Zou daarmee alleen de onjuistheid of 

ook de onrechtmatigheid van het rechtsoordeel moeten vaststaan? 
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Het antwoord op deze vraag wordt gezocht in de jurisprudentie en de gedachten die daaraan ten 

grondslag liggen. Het gaat dan niet zozeer om jurisprudentie die specifiek gaat over de 

(on)rechtmatigheid van rechtsoordelen. Die jurisprudentie is schaars. Er wordt vooral gekeken naar de 

systematiek van het bredere overheidsaansprakelijkheidsrecht, dat in de jurisprudentie is gevormd. 

Paragraaf 2 bevat een korte schets van de rechtspraak over de bindende kracht bij besluiten. In paragraaf 

3 wordt ingegaan op het verschil tussen het ‘dictum’ en de motivering van een besluit als schadeoorzaak, 

waarna in paragraaf 4 wordt ingegaan op de bindende kracht bij informatieverstrekking en de motivering 

van besluiten. In paragraaf 5 wordt het bestuurlijk rechtsoordeel geïntroduceerd, waarna in paragraaf 6 

en 7 wordt betoogd hoe de onrechtmatigheid van een bestuurlijk rechtsoordeel, wat mij betreft, moet 

worden vastgesteld. In paragraaf 8 komen enkele andere hybride figuren aan de orde. Paragraaf 9 bevat 

een korte conclusie.  

2. Bij besluiten: bindende kracht 

Als het gaat om de uitersten, is de rechtspraak duidelijk. Aan de ene kant van het spectrum staat het 

besluit in de zin van art. 1:3 lid 1 van de Awb, waartegen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen kunnen 

worden aangewend. Als dat gebeurt én dat ertoe leidt dat het genomen besluit wordt vernietigd door de 

bestuursrechter, dan is voor de schadevergoedingsrechter gegeven dat onrechtmatig is gehandeld.3 Met 

‘bestuursrechter’ bedoel ik hierna uitsluitend de rechter waarbij beroep kan worden ingesteld. De 

bestuursrechter in zijn rol van Titel 8.4 Awb-rechter wordt hierna samen met de civiele rechter 

aangeduid als ‘schadevergoedingsrechter’.4 De schadevergoedingsrechter is gebonden aan het oordeel 

van de bestuursrechter over de rechtmatigheid van een besluit. Men kan erover twisten of deze absolute 

regel, die sinds de invoering van algemene bestuursrechtspraak in Nederland geldt, aan heroverweging 

toe is.5 Vooralsnog houdt de Hoge Raad hier echter stevig aan vast, zoals blijkt uit een arrest van 15 

maart 2019:6 

‘[eiseressen] vorderen in dit geding schadevergoeding wegens de onrechtmatigheid van het besluit van 

13 februari 2009. Dit besluit is vernietigd door de Afdeling en de onrechtmatigheid ervan staat daarom 

in dit geding bij de burgerlijke rechter vast’.  

Een vernietiging doet niet jegens eenieder vaststaan dat een besluit onrechtmatig is. In principe kan 

slechts de belanghebbende die het rechtsmiddel heeft aangewend dat tot de vernietiging heeft geleid, 

zich hierop rechtstreeks beroepen.7 De subjectieve reikwijdte van de bindende kracht van de uitspraak is 

dus beperkt tot de partij die de vernietiging heeft uitgelokt. Jegens de belanghebbende die de 

vernietiging niet heeft bewerkstelligd8 geldt de formele rechtskracht (tenzij de belanghebbende geen 

reden had om op te komen tegen een voor hem begunstigend besluit dat op het beroep van een derde 

wordt vernietigd).9 

Aan de objectieve reikwijdte van deze regel is in de loop van de jaren verrassend weinig veranderd. In 

cassatie wordt zelden geklaagd dat de feitenrechter ten onrechte is uitgegaan van de onrechtmatigheid 

van een besluit op de grond dat het is vernietigd.10 Wel heeft de Hoge Raad in 2015 een poging verijdeld 

om de reikwijdte van deze regel uit te breiden naar ander handelen dan het nemen van besluiten door 

bestuursorganen. In het desbetreffende arrest, Windpark/Delta, overwoog de Hoge Raad dat:11 

‘de bedoelde regel betrekking [heeft] op door een bestuursorgaan genomen besluiten die in strijd zijn 

met de wet. Delta is echter geen bestuursorgaan, en het door Windpark aan Delta verweten handelen 

betreft (dan) ook niet het nemen van een bestuursbesluit maar een ander soort handelen (het uitbrengen 

van een offerte). Genoemde regel is daarop niet van toepassing’. 

Uit deze overweging volgt dat de Hoge Raad het oog heeft op één specifiek gevaltype: door een 

bestuursorgaan genomen besluiten die door de bestuursrechter in strijd zijn bevonden met de wet. Het 

lijkt mij overigens dat de Hoge Raad bedoelt dat deze regel betrekking heeft op besluiten die door de 

bestuursrechter in strijd zijn bevonden met het recht, zoals ook tot uitdrukking komt in het klassieke 

arrest Sint-Oedenrode/Driessen.12 Een vernietiging behoeft immers niet steeds haar grond te vinden in 

strijd met het geschreven recht. Van besluiten die in strijd worden bevonden met het ongeschreven recht, 

waaronder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, staat de onrechtmatigheid eveneens vast.13 



De formulering die (in de context van toerekening) wordt gebruikt in het Begaclaim-arrest dekt de lading 

dan ook beter: de voornoemde regel heeft betrekking op besluiten van bestuursorganen die hierdoor 

worden gekenmerkt dat zij de rechtspositie van de burger eenzijdig bepalen.14 Besluiten met 

rechtsgevolg dus. 

3. Onderscheid in schadeoorzaken 

Aan de andere kant van het spectrum staat feitelijk handelen in de vorm van informatieverstrekking. Het 

verstrekken van informatie is geen besluit omdat het niet is gericht op rechtsgevolg. Om die reden is 

geen sprake van een publiekrechtelijke rechtshandeling. Het geven van inlichtingen of het doen van 

mededelingen is immers niet erop gericht ‘een bevoegdheid, recht of verplichting voor een of meer 
anderen te doen ontstaan of teniet te doen, dan wel de juridische status van een persoon of zaak vast te 

stellen’.15 Een kernbegrip in deze context is de ‘mededeling van informatieve aard,’ die wel betrekking 

kan hebben op (reeds bestaande) rechtsgevolgen maar zelf geen rechtsgevolg beoogt. Een dergelijke 

mededeling kan worden aangetroffen in een zelfstandige brief maar bijvoorbeeld ook in een primair 

besluit of in een besluit op bezwaar. Een voorbeeld hiervan bieden de recente Fipronil-uitspraken van het 

CBb.16 Hierin concludeert het college dat de mededeling in een besluit dat dierlijke bijproducten moeten 

worden beschouwd als categorie 1-materiaal in de zin van een Europese verordening, niet was gericht op 

rechtsgevolg. Of hiervan sprake was, volgt namelijk rechtstreeks uit die verordening en is volgens het 

college niet afhankelijk van een (nadere) beoordeling of bevoegdheidsuitoefening van het desbetreffende 

bestuursorgaan.  

Of een uiting is gericht op rechtsgevolg bepaalt het schadeveroorzakende potentieel daarvan.17 Bij 

besluiten is namelijk sprake van een gedwongen binding van de burger aan het rechtsgevolg dat het 

besluit in het leven roept. Hierbij kan worden gedacht aan de weigering van een standplaatsvergunning: 

zonder die vergunning mag de burger geen standplaats innemen. Informatieverstrekking dwingt 

daarentegen niet rechtstreeks tot een bepaald handelen of nalaten van de burger. Hierbij kan worden 

gedacht aan de onjuiste mededeling dat een aanvraag om standplaatsvergunning rechtens niet tot 

vergunningverlening kan leiden. Een dergelijke mededeling ontzegt de geadresseerde geen 

standplaatsvergunning maar kan er wel toe leiden dat hij afziet van het aanvragen van een vergunning. 

Er zijn dus slechts feitelijke gevolgen, doordat het risico ontstaat dat de burger zijn gedrag logischerwijs 

maar steeds vrijwillig afstemt op de verstrekte informatie. Informatieverstrekking kan ook een 

onzelfstandig karakter hebben, in de vorm van de feitelijke en rechtsoordelen die in (de motivering van) 

een besluit besloten liggen. Er moet namelijk een onderscheid worden gemaakt tussen het dictum van het 

besluit en de motivering van een besluit als schadeoorzaken. De onterechte weigering van een 

vergunning (dictum) kan bijvoorbeeld naar aard en omvang andere schade veroorzaken dan een terechte 

weigering van een vergunning op te veel of verkeerde gronden (motivering).18 Denk ook aan een 

boetebesluit dat tot winstderving leidt omdat de overtreder de beboete activiteiten staakt. Het dictum van 

een boetebesluit dwingt daar niet toe. De motivering dat deze activiteiten een beboetbare overtreding 

opleveren, kan wel degelijk tot het staken daarvan leiden.19 

Het dictum is de schadeoorzaak indien de schade wordt veroorzaakt door het rechtsgevolg van het 

besluit. Volgens Kortmann is de geschonden rechtsplicht dan de plicht om een bepaalde bevoegdheid (a) 

uit te oefenen als de omstandigheden daartoe dwingen, (b) niet uit te oefenen voor een ander doel dan 

waarvoor de bevoegdheid is gegeven of (c) niet uit te oefenen als de rechtstreeks betrokken belangen in 

verhouding tot het te dienen doel onevenredig worden geschaad. De motivering van het besluit is een 

afzonderlijke schadeoorzaak. Zij veroorzaakt volgens Kortmann schade bij een vertrouwen op de 

juistheid van het feitelijke of rechtsoordeel dat in het besluit wordt gegeven.20 De opvatting van 

Kortmann kan worden geïllustreerd aan de hand van art. 8.10 lid 3 Wm (oud). In dit artikellid was tot 1 

oktober 2010 bepaald dat een milieuvergunning kan worden geweigerd ingeval door verlening daarvan 

strijd zou ontstaan met een bestemmingsplan. Indien het bevoegd gezag toelicht dat de activiteit niet in 

strijd is met het bestemmingsplan, staat dat oordeel naast het rechtsgevolg van het besluit (de verlening 

van een milieuvergunning). Dit oordeel strekt tot motivering van dit besluit. Als dat oordeel onjuist is 

maar de vergunninghouder desondanks vertrouwt op de juistheid daarvan, kan de motivering van het 

besluit zelfstandig schade veroorzaken, bijvoorbeeld wanneer de inrichting wordt geëxploiteerd op basis 

van de onherroepelijk geworden milieuvergunning. Deze exploitatie is dan in overeenstemming met de 



vergunning maar in strijd met het bestemmingsplan. Als de exploitatie op die grond moet worden 

gestaakt, is de schade veroorzaakt door de motivering van het besluit (een onjuiste inlichting) en niet 

door het rechtsgevolg. 

4. Bij informatie: geen bindende kracht 

Nu informatieverstrekking in principe geen besluit is, kan geen beroep bij de bestuursrechter worden 

ingesteld tegen het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatie.Het dictum van de uitspraak 

van de bestuursrechter kan dan ook niet rechtstreeks betrekking hebben op de (on)juistheid of 

(on)rechtmatigheid van informatieverstrekking. Dit betekent dat aan een uitspraak van de bestuursrechter 

(in beginsel),21 anders dan in een procedure over besluitenaansprakelijkheid, geen bindende kracht kan 

toekomen in een schadevergoedingsprocedure over onrechtmatige informatieverstrekking. Tussen 

partijen kan immers geen sprake zijn van een bindend oordeel over de juistheid en volledigheid van 

informatie en/of de rechtmatigheid van de informatieverstrekking. De schadevergoedingsrechter moet 

daarom zelfstandig beoordelen of sprake is van een onrechtmatige daad, in voorkomend geval aan de 

hand van de maatstaf uit het arrest ’s-Hertogenbosch/Van Zoggel.22 Deze maatstaf komt erop neer dat 

het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige inlichtingen onrechtmatig kan zijn indien de 

belanghebbende er – in de omstandigheden van het geval – redelijkerwijs op heeft mogen vertrouwen 

dat hem juiste en volledige inlichtingen met een bepaalde inhoud werden gegeven. Het enkele feit dat 

onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, is dus op zichzelf onvoldoende voor het oordeel dat 

daarmee onrechtmatig is gehandeld. Daar is meer voor nodig, te weten een gerechtvaardigd te achten 

vertrouwen. 

De schadevergoedingsrechter is dus gehouden om een zelfstandige beoordeling te verrichten. Dit geldt 

ook wanneer een uitspraak voorhanden is waarin de bestuursrechter indirect heeft geoordeeld over 

informatieverstrekking en/of het vertrouwen dat daaraan mocht worden ontleend. Hiermee bedoel ik de 

situatie waarin de bestuursrechter daaraan aandacht heeft besteed in de motivering van zijn uitspraak. 

Dat blijkt bijvoorbeeld uit de arresten Staat/Bolsius uit 1990 en BEH/Productschap Zuivel uit 2003. Uit 

het eerste arrest volgt dat de omstandigheid dat de bestuursrechter niet wegens strijd met het 

vertrouwensbeginsel tot de vernietiging van een besluit is overgegaan, niet in de weg staat aan het 

oordeel dat een onrechtmatige daad is gepleegd die bestaat in het wekken van een gerechtvaardigd 

vertrouwen.23 In het tweede arrest overwoog de Hoge Raad dat de burgerlijke rechter, ondanks 

voorliggende uitspraken van het CBb, zelfstandig bevoegd is om een oordeel te geven over de juistheid 

van informatie die was opgenomen in een circulaire van het Productschap.24 Hierbij speelde overigens 

wel een belangrijke rol dat BEH een beroep deed op een uitspraak van het CBb die betrekking had op 

een ander besluit dan waarop de civiele procedure betrekking had. Uit het arrest blijkt niettemin dat de 

bindende kracht van de uitspraak van de bestuursrechter zich niet uitstrekt over de (on)juistheid en/of 

(on)rechtmatigheid van verstrekte informatie. 

Sinds 2015 kan dit vaste rechtspraak worden genoemd. De standaardoverweging van de Hoge Raad luidt 

sindsdien dat – bij de beoordeling van geschilpunten die niet de geldigheid van besluiten betreffen – 

geen gebondenheid bestaat aan de inhoudelijke overwegingen die ten grondslag liggen aan het oordeel 

van de bestuursrechter over een besluit.25 Anders gezegd: buiten de beoordeling van de onrechtmatigheid 

van een besluit gaat geen bindende werking uit van de motivering van een bestuursrechterlijke uitspraak. 

Dit neemt niet weg dat overtuigende werking kan uitgaan van de uitspraak.26Het feit dat de 

schadevergoedingsrechter niet strikt gebonden is aan de overwegingen van de bestuursrechter, laat 

immers onverlet dat het hem vrijstaat om aansluiting te zoeken bij die overwegingen. Met name de 

burgerlijke rechter heeft – om redenen van efficiëntie en vanuit gedachten van specialiteit en 

concordantie27 – alle aanleiding om zijn uitspraak af te stemmen op de uitspraak van de bestuursrechter, 

voor zover deze uitspraak oordelen bevat die relevant zijn voor de beslechting van het 

schadevergoedingsgeschil en voor zover deze oordelen hem niet onjuist of ongegrond voorkomen. Aan 

een uitspraak van de bestuursrechter komt dus wel degelijk betekenis toe, maar die betekenis is geen 

constante of een juridisch gegeven. De schadevergoedingsrechter mag daarbij aansluiting zoeken en zal 

dat meestal ook doen, maar is daartoe zeker niet verplicht (behalve bij de geldigheid van besluiten). 



Een voorbeeld: de beoordeling van een beroep op het vertrouwensbeginsel door de bestuursrechter. 

Hierbij worden drie deelvragen beantwoord: (i) is sprake van een toezegging in de zin van een 

welbewuste standpuntbepaling, (ii) kan die toezegging worden toegerekend aan het bevoegde 

bestuursorgaan en (iii) staan zwaarder wegende belangen in de weg aan de nakoming van de 

toezegging?28 Stel dat de bestuursrechter overweegt dat inderdaad een gerechtvaardigd vertrouwen is 

gewekt, maar dat dit niet gehonoreerd behoeft te worden in verband met strijd met de wet, het algemeen 

belang of de belangen van derden. In dat geval heeft de schadevergoedingsrechter, als hij wordt 

benaderd met een vordering of verzoek op basis van onrechtmatige daad,29 de mogelijkheid – en vaak 

ook alle reden – om het positieve vertrouwensoordeel van de bestuursrechter over te nemen. Hetzelfde 

geldt bij een negatief vertrouwensoordeel indien de bestuursrechter.de bestuursrechter een beroep op het 

vertrouwensbeginsel verwerpt omdat in het geheel geen (gerechtvaardigd) vertrouwen is gewekt. In 

beide gevallen ligt het voor de hand dat de schadevergoedingsrechter de uitspraak van de bestuursrechter 

ten minste in zijn overwegingen betrekt. In de bewoordingen van het arrest Noord-Brabant/Janse zal hij 

daarbij in het bijzonder aandacht besteden aan in die uitspraak gegeven oordelen die van betekenis zijn 

voor de beoordeling van de onrechtmatigheid van de informatieverstrekking.30 

5. Een tussending: het bestuurlijk rechtsoordeel 

In de vorige paragrafen is aandacht besteed aan de uitersten. De rechtspraak hierover, die in de loop van 

een aantal decennia tot ontwikkeling is gekomen, is duidelijk en biedt rechtszekerheid. Het nemen van 

een onjuist besluit is (onder meer) onrechtmatig als dat is vernietigd door de bestuursrechter; de 

onrechtmatigheid van informatieverstrekking staat niet vast wanneer de bestuursrechter zich hierover 

direct of indirect heeft uitgelaten. Het algemeen bestuursrecht kent echter een groot aantal schakeringen 

tussen zwart (besluit) en wit (informatie). Hierbij kan in het bijzonder worden gedacht aan handelen of 

nalaten dat op grond van de wet of jurisprudentie op één lijn wordt gesteld met een besluit maar dat 

eigenlijk niet is. In deze categorie vallen gedragingen die altijd met een besluit worden gelijkgesteld, 

zoals de schriftelijke weigering een besluit te nemen en het niet tijdig nemen van een besluit (art. 6:2 

Awb, zie hierover par. 8), maar ook gedragingen die slechts onder bepaalde omstandigheden aanleiding 

geven tot een gelijkstelling. Een voorbeeld van de laatstgenoemde variant is het bestuurlijk 

rechtsoordeel. 

Een bestuurlijk rechtsoordeel31 is een zelfstandig, als definitief bedoeld, oordeel van een bestuursorgaan 

omtrent de toepasselijkheid en/of gevolgen in een gegeven situatie van een wettelijke bepaling ten 

aanzien waarvan dat bestuursorgaan over een bevoegdheid beschikt.32 Een dergelijk oordeel noemt de 

gevolgen van toepasselijke rechtsregels maar roept zelf geen (nieuw) rechtsgevolg in het leven. Het is 

niet constitutief maar declaratoir.33 Een rechtsoordeel is dan ook (enige uitzonderingen daargelaten) geen 

rechtshandeling en daarmee geen besluit dat toegang geeft tot de bestuursrechter.34 Het is evenwel vaste 

rechtspraak dat een bestuurlijk rechtsoordeel onder (zeer) bijzondere omstandigheden wordt 

gelijkgesteld met een besluit. Dit gebeurt indien het voor de betrokkene onmogelijk of onevenredig 

bezwarend is om het geschil over de (juiste) interpretatie van de relevante rechtsregels (pas) via een 

beroepsprocedure tegen een echt besluit, bijvoorbeeld omtrent handhaving of vergunningverlening, bij 

de bestuursrechter aan de orde te stellen.35 Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor indien niet van de 

betrokkene kan worden gevergd dat hij een besluit uitlokt of afwacht door een aanvraag in te dienen of 

een overtreding te plegen.36 De algemene lijn in de jurisprudentie is, aldus de Afdeling 

bestuursrechtspraak zelf,37 dat het indienen van een aanvraag voor een vergunning of het afwachten van 

een besluit omtrent handhaving niet als een onevenredig bezwarende weg kan worden aangemerkt.38 De 

hoofdregel is dus niet-appellabiliteit.  

De strategische beslissing van de bestuursrechter om een bestuurlijk rechtsoordeel onder bijzondere 

omstandigheden als besluit aan te merken, heeft grote invloed op de beoordeling van een dergelijk 

oordeel in een opvolgend schadevergoedingsgeschil.39 Als de bestuursrechter het afwachten van een 

reëel besluit onevenredig bezwarend bevindt en een bestuurlijk rechtsoordeel om die reden appellabel 

acht, kan hij zich inhoudelijk uitlaten over de inhoud, waaronder de motivering, van het rechtsoordeel. 

Wanneer die beoordeling leidt tot de gegrondverklaring van het beroep, wordt daaraan in het systeem 

van de Awb in beginsel de consequentie van vernietiging van het besluit en zijn rechtsgevolgen 

verbonden (zie art. 8:72 lid 1 en 2 Awb).40 De bestuursrechter kan vervolgens een veroordeling tot 



vergoeding van schade als gevolg van een bestuurlijk rechtsoordeel uitspreken, omdat sprake is van een 

onrechtmatig appellabel besluit (art. 8:88 lid 1, onderdeel a, Awb). Als een rechtsoordeel daarentegen 

niet wordt gelijkgesteld met een besluit, kan de bestuursrechter alleen41 een veroordeling tot 

schadevergoeding uitspreken indien sprake is van een onrechtmatige handeling ter voorbereiding van 

een onrechtmatig besluit (art. 8:88 lid 1, onderdeel b, Awb). Als het rechtsoordeel dus conform de 

hoofdregel niet-appellabel is (en ervan uitgaande dat het niet strekt ter voorbereiding van een besluit of 

strekt ter voorbereiding van een rechtmatig besluit), is de bestuursrechter dus niet bevoegd.42 In dat 

geval moet de burgerlijk rechter worden benaderd. De gelijkstelling van een rechtsoordeel met een 

besluit bepaalt dus mede welke schadevergoedingsrechter bevoegd is. Er is echter ook een 

materieelrechtelijk gevolg.  

6. Bindende kracht bij bestuurlijke rechtsoordelen (i) 

De consequentie die de schadevergoedingsrechters verbinden aan de vernietiging van een bestuurlijk 

rechtsoordeel, is dat de onjuistheid en onrechtmatigheid van dat rechtsoordeel vaststaan op de grond 

waarop de bestuursrechter het rechtsoordeel heeft vernietigd. Naar mijn mening bestaat echter geen 

grond om de aansprakelijkheid van de overheid voor het geven van onjuiste bestuurlijke rechtsoordelen 

op een lijn te stellen met die voor het nemen van besluiten.43 In paragraaf 2 bleek dat de regel dat de 

onrechtmatigheid van een besluit vaststaat met de vernietiging ervan, is ontwikkeld voor ‘echte’ 

besluiten.44 Een bestuurlijk rechtsoordeel is feitelijk handelen, zodat het niet kan worden aangemerkt als 

de concretisering van een eenzijdige machtsuitoefening van de overheid. De grondslag voor 

aansprakelijkheid is (dus) niet gelegen in een onjuist gebruik van een bevoegdheid tot het bindend 

vaststellen van de rechtspositie van de burger, zoals bij besluiten (zie par. 3). Het ontbreken van 

rechtsgevolg heeft tot gevolg dat het ‘dictum’ van een gewoon bestuurlijk rechtsoordeel niet als 

schadeoorzaak kan worden aangemerkt, omdat de burger daaraan niet gebonden is.45 Aan het ontbreken 

van deze dwangbinding verbindt Kortmann de gevolgtrekking dat de grondslag voor aansprakelijkheid 

voor het geven van bestuurlijke rechtsoordelen slechts kan worden gevonden in de schending van een 

ongeschreven rechtsplicht tot het geven van juiste en feitelijke rechtsoordelen.46 Naar mijn mening moet 

de aansprakelijkheidsgrondslag evenwel worden gevonden in een schending van de plicht om geen 

onjuiste feitelijke en rechtsoordelen te geven. De schending van een dergelijke plicht is iets heel anders 

dan een onjuist gebruik van de bevoegdheid om de rechtspositie van de burger eenzijdig en bindend vast 

te stellen.  

Er bestaat mijns inziens dan ook geen reden om aan te nemen dat de onrechtmatigheid van een 

bestuurlijk rechtsoordeel vaststaat door de vernietiging daarvan.47 Ik illustreer dit aan de hand van het 

volgende – enigszins gesimplificeerde – voorbeeld.48 Stel dat de minister van VWS zich bij wijze van 

bestuurlijk rechtsoordeel op het standpunt stelt dat een partij kerstverlichting niet voldoet aan de 

daarvoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en hierdoor niet geschikt is voor verhandeling. Ervan 

uitgaande dat dit rechtsoordeel appellabel is, dient zich hier een casus aan met drie hoofdvariabelen: de 

juistheid van het rechtsoordeel, het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen daartegen en het al dan 

niet verhandelen van de kerstverlichting. Met deze variabelen zijn de volgende scenario’s mogelijk: 

 Rechtsoordeel juist, rechtsmiddelen aangewend, kerstverlichting verhandeld; 

 Rechtsoordeel juist, rechtsmiddelen aangewend, kerstverlichting niet verhandeld; 

 Rechtsoordeel juist, geen rechtsmiddelen aangewend, kerstverlichting verhandeld; 

 Rechtsoordeel juist, geen rechtsmiddelen aangewend, kerstverlichting niet verhandeld; 

 Rechtsoordeel onjuist, rechtsmiddelen aangewend, kerstverlichting verhandeld; 

 Rechtsoordeel onjuist, rechtsmiddelen aangewend, kerstverlichting niet verhandeld; 

 Rechtsoordeel onjuist, geen rechtsmiddelen aangewend, kerstverlichting verhandeld; 



 Rechtsoordeel onjuist, geen rechtsmiddelen aangewend, kerstverlichting niet verhandeld. 

De scenario’s 6 en 8 zijn hier van belang.49 De handelaren die het verhandelen van de kerstverlichting 

als gevolg van het onjuiste bestuurlijk rechtsoordeel achterwege laten, lijden schade in de vorm van 

winstderving (scenario 6 en 8). Bij de beantwoording van de vraag in hoeverre deze schade voor 

vergoeding in aanmerking komt, speelt een rol dat de ene handelaar wel rechtsmiddelen heeft aangewend 

en van de bestuursrechter te horen heeft gekregen dat het oordeel onjuist was (scenario 6), terwijl de 

andere handelaar dat heeft nagelaten (scenario 8). Deze omstandigheid is relevant in verband met de 

hypothese dat de schadevergoedingsrechter in scenario 6 van de onrechtmatigheid van het rechtsoordeel 

zou moeten uitgaan, indien het is vernietigd door de bestuursrechter, en in scenario 8 van de 

rechtmatigheid, nu daartegen geen rechtsmiddelen zijn aangewend en het rechtsoordeel formele 

rechtskracht heeft verkregen.  

Mijns inziens moet worden betwijfeld, om met het laatste geval te beginnen, dat de 

schadevergoedingsrechter inderdaad zou aannemen dat formele rechtskracht kan toekomen aan een 

appellabel bestuurlijk rechtsoordeel waartegen niet is opgekomen bij de bestuursrechter. Een dergelijk 

oordeel zou ertoe leiden dat het feit dat een rechtsoordeel in uitzonderingsgevallen en om strategische 

redenen als een appellabel besluit wordt aangemerkt door de bestuursrechter, waarmee is beoogd om de 

bestuursrechtelijke rechtsbescherming van de belanghebbende uit te breiden, feitelijk een vermindering 

van de rechtsbescherming van die belanghebbende door de civiele rechter tot gevolg zou hebben, zonder 

dat de belangen die worden gediend met het beginsel van de formele rechtskracht daartoe nopen.50 Een 

dergelijk oordeel zou niet alleen van de burger vragen dat hij inziet dat het rechtsoordeel in afwijking 

van de hoofdregel appellabel is, maar ook dat hij dit tijdig (binnen de bezwaar- of beroepstermijn) en uit 

eigen beweging onderkent, nu onder een bestuurlijk rechtsoordeel geen rechtsmiddelenclausule wordt 

opgenomen.51 Een dergelijk oordeel vraagt bovendien van de schadevergoedingsrechter – als minder 

gerede rechter – dat hij een onderzoek verricht naar de vraag of het rechtsoordeel appellabel was52 én de 

vraag of de benadeelde daarbij belanghebbende was.53 Slechts als het rechtsoordeel appellabel was voor 

de benadeelde, kan hieraan immers formele rechtskracht toekomen. Als geen rechtsmiddelen zijn 

aangewend, kan hierbij niet worden teruggevallen op een uitspraak van de bestuursrechter. 

7. Bindende kracht bij bestuurlijke rechtsoordelen (ii) 

Het voorgaande duidt erop dat evenmin kan worden aangenomen dat de onrechtmatigheid van een 

bestuurlijk rechtsoordeel is gegeven met de vernietiging ervan, de keerzijde van de medaille van de 

rechtsmachtverdeling. Een schadevergoedingsrechtelijke gelijkschakeling van een bestuurlijk 

rechtsoordeel met een besluit zou op een (te) wankele basis berusten. Een rechtsoordeel wordt slechts 

door de strategische toepassing van het besluitbegrip aangemerkt als besluit, en komt zodoende in 

voorkomend geval voor beoordeling door de bestuursrechter en vernietiging in aanmerking. Als de 

onrechtmatigheid van een bestuurlijk rechtsoordeel zou vaststaan met de vernietiging ervan, zou worden 

geaccepteerd dat de wens van de bestuursrechter om in klemmende gevallen rechtsbescherming te 

bieden richtinggevend is voor de materiële beoordeling van een schadevergoedingsvordering. Dat is 

ongewenst, temeer omdat een bestuurlijk rechtsoordeel – ook als dat appellabel wordt geacht – de burger 

bij gebreke van beoogd rechtsgevolg niet bindt, zoals een besluit dat wel doet. Deze benadering klemt 

voorts in gevallen waarin de bestuursrechter vasthoudt aan de hoofdregel dat een bestuurlijk 

rechtsoordeel niet appellabel is. In die gevallen geniet de burger niet het voordeel dat hij de 

onrechtmatigheid van het oordeel kan laten vaststellen door de bestuursrechter, en is hij daarvoor 

onverminderd aangewezen op de burgerlijke rechter.54 Deze benadering roept aldus een onderscheid in 

het leven waarvoor – vanuit het oogpunt van het materiële en het formele schadevergoedingsrecht – geen 

goede grond bestaat. 

Mijns inziens zou de schadevergoedingsrechter dan ook een uitzondering moeten aanvaarden op de regel 

dat de onrechtmatigheid van een besluit is gegeven met de vernietiging daarvan in die gevallen waarin 

het niet om een ‘echt’ besluit gaat, maar om een appellabel bestuurlijk rechtsoordeel. Dit neemt niet weg 

dat de schadevergoedingsrechter zich onverminderd gebonden zou moeten achten aan het oordeel van de 

bestuursrechter, als meest gerede rechter, dat het rechtsoordeel in strijd is met het recht. Zo zou de 

schadevergoedingsrechter zich ook gebonden moeten achten aan de uitspraak van de bestuursrechter als 



deze een rechtsoordeel na een inhoudelijke beoordeling in stand heeft gelaten. De 

schadevergoedingsrechter heeft immers niet de vrijheid om anders te oordelen over de (on)juistheid van 

een besluit waarover de bestuursrechter zich reeds heeft uitgesproken, in verband met het gezag van 

gewijsde van diens uitspraak. Mij staat niet voor ogen dat de uitspraak van de bestuursrechter niet langer 

bindende kracht tussen partijen heeft. De bijzondere aard van het bestuurlijk rechtsoordeel en van de 

rechtsbescherming die de bestuursrechter daartegen soms openstelt, maakt echter dat we anders zouden 

moeten omgaan met het gezag van gewijsde. Mijn voorstel is dan ook om een andere invulling te geven 

aan de bindende kracht, in de zin dat met de uitspraak van de bestuursrechter niet langer vaststaat dat een 

onrechtmatige daad als bedoeld in art. 6:162 BW is gepleegd. De enkele omstandigheid dat een 

bestuurlijk rechtsoordeel wordt vernietigd wegens strijd met het recht zou daarvoor, wat mij betreft, 

onvoldoende moeten zijn, zoals dat ook onvoldoende is bij niet-appellabele rechtsoordelen. 

Het loslaten van de automatische koppeling tussen vernietiging en onrechtmatigheid bij bestuurlijke 

rechtsoordelen heeft zodoende niet tot gevolg dat beginselen als het gezag van gewijsde, concordantie en 

specialiteit geweld worden aangedaan, aangezien de uitspraak van de bestuursrechter nog steeds leidend 

is (slechts op een andere manier). Het positief te waarderen gevolg daarvan is wel dat de 

onrechtmatigheid van een bestuurlijk rechtsoordeel wordt beoordeeld zoals andere vormen van het 

verstrekken van onjuiste informatie. Die beoordeling komt er, kort gezegd, op neer dat de enkele 

onjuistheid van het rechtsoordeel onvoldoende is, en van een onrechtmatige daad pas sprake is wanneer 

de burger er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat het rechtsoordeel juist was.55 Steun voor dit 

standpunt vind ik in de rechtspraak over de (on)rechtmatigheid van zogenoemde principebesluiten.56 Dit 

zijn niet-appellabele reacties op principeverzoeken, die een oordeel inhouden over (bijvoorbeeld) de 

aanvaardbaarheid van een bouwplan of een bepaald gebruik van een perceel. De onrechtmatigheid van 

principebesluiten wordt in de praktijk zonder problemen naar de maatstaven voor onrechtmatige 

informatieverstrekking beoordeeld, ook al kan soms uit een uitspraak van de bestuursrechter worden 

afgeleid dat in het principebesluit een onjuiste uitleg aan de wet of aan het vigerende bestemmingsplan is 

gegeven. Dat enkele feit is op zichzelf onvoldoende voor de conclusie dat een onrechtmatige daad is 

gepleegd.57 

8. Enkele andere tussendingen 

De vraag welke maatstaf de schadevergoedingsrechter moet aanleggen bij de beoordeling van de 

onrechtmatigheid van hybride figuren rijst ook bij enkele andere rechtsfiguren die een sterke 

verwantschap vertonen met het klassieke bestuurlijk rechtsoordeel. Hierbij kan worden gedacht aan 

gedoogbeslissingen en bestuurlijke waarschuwingen, die recent figureerden in een grote kamer-uitspraak 

van de Afdeling bestuursrechtspraak. Een gedoogbeslissing en de weigering om zo’n beslissing te nemen 

zijn (op een enkele uitzondering na) geen besluiten meer, maar feitelijk handelen, bijvoorbeeld in de 

vorm van een toezegging of bestuurlijk rechtsoordeel.58 Een bestuurlijke waarschuwing is slechts 

appellabel indien zij op een wettelijk voorschrift is gebaseerd en een voorwaarde is voor het toepassen 

van een (andere) sanctiebevoegdheid.59 Op beleidsregels gebaseerde of informele waarschuwingen zijn 

dus geen besluiten, tenzij zij een appellabel bestuurlijk rechtsoordeel zijn.60 Ook hier dringt zich de 

vraag op of de omstandigheid dat de bestuursrechter (al dan niet in een individueel geval) 

rechtsbescherming openstelt, bepalend moet zijn voor de wijze van onrechtmatigheidsbeoordeling. Ik 

meen van niet, omdat de onrechtmatigheid van een gedoogbeslissing of waarschuwing niet alleen 

afhangt van het antwoord op de vraag of die handeling in overeenstemming is met het toepasselijke 

bestuursrecht.  

Voor een onrechtmatige daad is meer nodig. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een recent arrest over een 

gedoogverklaring voor een coffeeshop.61 In dit arrest concludeert het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch – 

aan de hand van de maatstaf uit het arrest ’s-Hertogenbosch/Van Zoggel62 – dat de gemeente 

onrechtmatig heeft gehandeld door het vertrouwen te wekken dat een locatie voldeed aan de eisen voor 

de vestiging van een coffeeshop en dus voor het verkrijgen van een gedoogverklaring. Een aardig 

voorbeeld biedt ook de rechtspraak over de onrechtmatigheid van reacties op meldingen, een ander 

onderwerp van een (minder recente) grote kamer-uitspraak.63 In een uitspraak van de Rechtbank 

Midden-Nederland staat een niet-appellabele reactie op een melding op grond van het Besluit 

bodemkwaliteit centraal.64 De rechtbank leidt uit een uitspraak van de Afdeling (in een latere 



handhavingsprocedure) af dat deze reactie was gebaseerd op een onjuiste rechtsopvatting over het 

bepaalde in het Besluit bodemkwaliteit. In de omstandigheden van het geval acht de rechtbank de reactie 

echter niet onrechtmatig, kort gezegd omdat de enkele onjuistheid van de reactie daarvoor onvoldoende 

is en bijkomende omstandigheden ontbreken. 

Enkele wettelijke gelijkstellingen met een besluit leiden in de praktijk tot hetzelfde probleem. Een 

voorbeeld is het niet tijdig nemen van een besluit, dat in art. 6:2, onderdeel b, Awb met een besluit wordt 

gelijkgesteld voor de toepassing van wettelijke voorschriften over bezwaar en beroep. Hiertegen kan dan 

ook (rechtstreeks) beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. Schadevergoeding wegens het niet 

tijdig nemen van een besluit kan in sommige gevallen worden verkregen bij de bestuursrechter (zie art. 

8:88 lid 1, onderdeel c, jo. art. 8:89 Awb) en in andere gevallen bij de civiele rechter. Het is vaste 

rechtspraak van beide schadevergoedingsrechters dat de enkele omstandigheid dat een bestuursorgaan 

een besluit neemt met overschrijding van een wettelijke beslistermijn, onvoldoende is voor het oordeel 

dat aldus onrechtmatig is gehandeld.65 Daarvoor zijn (om redenen van relativiteit)66 bijkomende 

omstandigheden nodig. Wat mij betreft, volgt hieruit dat de onrechtmatigheid van een 

termijnoverschrijding niet vaststaat met de vernietiging van het – met een besluit gelijk te stellen – niet 

tijdig nemen van een besluit.  

Het is aan de schadevergoedingsrechter om te beoordelen of de benodigde bijkomende omstandigheden 

zich voordoen. De bestuursrechter laat zich hierover als beroepsrechter per definitie niet uit. Mijns 

inziens zou met een vernietiging dan ook slechts moeten vaststaan dat een termijn is overschreden, in de 

zin dat in strijd is gehandeld met een wettelijke plicht om binnen een bepaalde termijn te beslissen. Een 

andere opvatting zou meebrengen dat niet-onrechtmatige termijnoverschrijdingen van kleur verschieten 

naar onrechtmatige termijnoverschrijdingen naargelang de keuze van de belanghebbende om daartegen 

beroep in te stellen. Deze consequentie is niet aanvaard in de omgekeerde situatie, waarin is nagelaten 

om beroep in te stellen tegen het niet tijdig nemen van een besluit.67 Die enkele omstandigheid 

verhindert niet dat aansprakelijkheid kan bestaan. Hier komt bij dat een termijnoverschrijding ook 

onrechtmatig kan zijn jegens niet-belanghebbenden,68 die niet over de wettelijke mogelijkheid 

beschikken om een termijnoverschrijding aan de bestuursrechter voor te leggen door middel van een 

beroepsprocedure. Als de onrechtmatigheid van een termijnoverschrijding zou vaststaan met een 

vernietiging, zouden naast wel-belanghebbenden die geen beroep hebben ingesteld dus ook niet-

belanghebbenden zonder goede reden op een aansprakelijkheidsrechtelijke achterstand komen te staan. 

9. Afsluiting 

Onrechtmatige besluitvorming en informatieverstrekking behoren tot de meest bekende en populaire 

vormen van overheidsaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. De rechtspraak biedt vele voorbeelden 

van vorderingen op deze grondslagen, waarin de contouren van deze aansprakelijkheden nauwkeurig zijn 

uitgewerkt. Het verbaast dan ook dat de beoordeling van de onrechtmatigheid van tussenvormen tot op 

heden nauwelijks onderwerp van discussie is geweest in de rechtspraak of literatuur. In dit artikel is 

betoogd dat goede gronden bestaan om bij deze beoordeling een middenweg te zoeken. De uitspraak van 

de bestuursrechter is dan – in een geschil tussen dezelfde partijen – bindend bij de vaststelling van de 

onjuistheid van de overheidshandeling, maar niet bij de vaststelling van de onrechtmatigheid. Door de 

beoordeling van de onrechtmatigheid aan de schadevergoedingsrechter te laten, wordt de 

bevoegdheidsverdeling tussen de bestuursrechter en de schadevergoedingsrechter geen geweld 

aangedaan, terwijl tegelijkertijd wordt voorkomen dat de geldende onrechtmatigheidsmaatstaven van 

hun betekenis worden ontdaan. Bij bestuurlijke rechtsoordelen maar ook bij het niet tijdig nemen van 

een besluit is het enkele feit dat de gedraging in strijd met de wet is bevonden door de bestuursrechter 

namelijk onvoldoende voor de conclusie dat onrechtmatig is gehandeld. De schadevergoedingsrechter 

moet zelfstandig kunnen beoordelen of het bestuurlijk rechtsoordeel dan wel de termijnoverschrijding in 

de omstandigheden van het geval als een onrechtmatige daad moet worden aangemerkt. 
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