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De bestuursrechtelijke Schade
Verzoekschrift Procedure: niet
doen svp
Mr. K.J. de Graaf
Mr. dr. A.T. Marseille*

1 Sinds de invoering van de Awb is de bestuursrechter bevoegd inza-
ke geschillen over schade die is ontstaan door besluiten van
bestuursorganen.1 Ongeveer vanaf hetzelfde moment bestaat er dis-
cussie over de vraag hoe ver de bevoegdheid van de bestuursrech-
ter zou moeten strekken, en welk soort procedure geschikt is voor
geschillen over schade. In dit artikel belichten wij deze vragen.

1. Inleiding

De discussie over de reikwijdte van
de bevoegdheid van de bestuursrech-
ter woedt nog in volle hevigheid2, die
over de meest geschikte procedure
lijkt zo goed als beslecht.3 Het heeft
er alle schijn van dat een aanzienlijk
deel van bestuursrechtelijk Nederland
warm loopt voor een bestuursrechte-
lijke schadeverzoekschriftprocedure.
Het is echter de vraag of dat enthou-
siasme terecht is. In hoeverre biedt de
invoering van een bestuursrechtelijke
schadeverzoekschriftprocedure een
oplossing voor de problemen die ver-
bonden zijn aan de huidige bestuurs-
rechtelijke mogelijkheden om schade
vergoed te krijgen? Die vraag is in dit
artikel aan de orde. We beantwoorden

* Kars de Graaf en Bert Marseille zijn
verbonden aan de vakgroep Bestuurs-
recht en Bestuurskunde van de Rijks-
universiteit Groningen. Met dank aan
Leo Damen en Heinrich Winter.

1 Bedoeld wordt appellabele handelin-
gen, namelijk besluiten in de zin van
art. 1:3 Awb, met uitzondering van be-
sluiten waartegen op grond van art. 6:3
en 8:2 t/m 8:5 Awb geen beroep moge-
lijk is, maar inclusief de ‘handelingen’
waartegen, op grond van art. 6:2 of 8:1

lid 2 en 3 Awb, wel beroep mogelijk is.
2 Een commissie onder leiding van prof.

mr. M. Scheltema moet de Minister van
Justitie van advies dienen (NJB 2005, p.
978); de commissie komt naar verluidt
begin 2007 met haar advies. Voorts valt
op dat zelfs erkende deskundigen geen
pasklare oplossingen voorradig hebben.
Zie bijvoorbeeld: B.J. Schueler, Schade-
vergoeding en de Awb, Deventer: Klu-
wer 2005, p. 68-69; B.P.M. van Ravels,
‘Wederom: tot schade van allen!’,
Bouwrecht 2005, 118, p. 518-524.

3 Zie onder meer: J.E.M. Polak, Burger-
lijke rechter of bestuursrechter? (diss.
Leiden), Deventer: Kluwer 1999, p. 85
e.v.; N. Verheij, ‘Een eigen recht(er).
Recente verschuivingen in de bevoegd-
heidsverdeling tussen burgerlijke rech-
ter en bestuursrechter’, in: A.J.C. de
Moor-van Vugt, J.L. de Wijkerslooth &
N. Verheij, Verschuiving van de magi-
sche lijn, Alphen aan den Rijn: Sam-
som 1999, p. 48 e.v.; R.J.N. Schlössels,
Het besluitbegrip en de draad van
Ariadne; enige beschouwingen over de
rechtsmacht van de bestuursrechter
(oratie Nijmegen), Den Haag: BJu
2003; J.E.M. Polak e.a., De toekomst
van de rechtsbescherming tegen de
overheid (rapport van de VAR-Com-
missie Rechtsbescherming), Den Haag:
BJu 2004, p. 77 e.v.; E.M.H. Hirsch
Ballin, ‘Nawoord’, in: Grieven in het
bestuursprocesrecht, Den Haag: Raad
van State 2006, p. 101-103.
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die vraag twee keer, eerst voor de si-
tuatie dat de bevoegdheid van de be-
stuursrechter om te oordelen over
schadegeschillen blijft zoals die op dit
moment is, daarna voor de situatie dat
de competentie van de bestuursrech-
ter voor schadegeschillen wordt uit-
gebreid.4

De opbouw van dit artikel is als volgt.
Allereerst beschrijven we de huidige si-
tuatie en het alternatief van de be-
stuursrechtelijke schadeverzoekschrift-
procedure (par. 2). Vervolgens zetten
we de veronderstelde voordelen van die
procedure af tegen de bestaande proce-
dures (par. 3). Daarna gaan we in op
twee mogelijke toekomstige ontwikke-
lingen met betrekking tot de competen-
tie van de bestuursrechter in schadege-
schillen, en op de vraag of, als die ont-
wikkelingen zich voordoen, invoering
van een schadeverzoekschriftprocedure
is geboden (par. 4). We sluiten af met
een conclusie (par. 5).

2. De huidige situatie en het
alternatief

Wie schade heeft geleden door een
onrechtmatig besluit van het bestuur,
kan vergoeding in twee verschillende
bestuursrechtelijke procedures 5 trach-
ten te verkrijgen: in een procedure op
grond van een verzoek in de zin van
art. 8:73 Awb en in een procedure te-
gen een door de burger aangevraagd
zelfstandig schadebesluit.6

Art. 8:73 Awb
In een procedure op grond van art. 8:73
Awb vindt de discussie over schade-
vergoeding niet plaats naar aanleiding
van een besluit van een bestuursorgaan
over diens eigen aansprakelijkheid,
maar in een procedure bij de bestuurs-
rechter naar aanleiding van een ver-
zoek van de gelaedeerde. Het verzoek
moet worden gedaan in het kader van
een bij de bestuursrechter ingesteld be-
roep tegen een besluit. Het verzoek
wordt alleen behandeld als het beroep
gegrond is en als de bestuursrechter
bereid is zich er over te buigen.7

Aan de 8:73-procedure kleven nogal
wat problemen. Het belangrijkste is
dat een verzoek om toepassing van
art. 8:73 Awb vaak te vroeg komt.
Want ook al betekent de vernietiging
door de bestuursrechter dat het in be-
roep bestreden besluit als een on-
rechtmatige daad moet worden ge-
kwalificeerd en dat daarmee de weg
naar schadevergoeding open ligt, met

de vernietiging is meestal nog niet
duidelijk of er causaal verband be-
staat tussen de onrechtmatige daad en
de ontstane schade.8 Dat is afhanke-
lijk van de vraag of het bestuursor-
gaan ten tijde van het nemen van het
besluit een rechtmatig besluit met de-
zelfde inhoud had kunnen nemen.
Honorering van het 8:73-verzoek is
daarmee afhankelijk van het besluit
dat het bestuur zal kunnen nemen in
plaats van het vernietigde besluit.9

Het zelfstandig schadebesluit
De andere bestuursrechtelijke moge-
lijkheid om schade die door een on-
rechtmatig besluit is veroorzaakt, ver-
goed te krijgen, wordt geboden door
het zelfstandige schadebesluit. Heeft
de bestuursrechter een beroep ge-
grond verklaard, dan kan de appellant
het bestuur verzoeken de schade die
hij heeft geleden, te vergoeden. De
reactie van het bestuur op een derge-
lijk verzoek is een besluit waartegen
bezwaar en beroep open staat. Het
voordeel van het zelfstandig schade-
besluit als aangrijpingspunt voor de
discussie over schadevergoeding, is
dat de benadeelde zelf het moment
kan kiezen waarop hij de discussie
met het bestuur aangaat. Hij kan daar-
mee voorkomen dat de beoordeling
van de schade in gang wordt gezet op
een moment dat over de omvang van
de schade nog niets bekend is.
Maar ook de procedure naar aanlei-
ding van een zelfstandig schadebe-
sluit kent problemen. Als belangrijk-
ste probleem wordt gezien dat de ge-
laedeerde, doordat hij een schadebe-
sluit moet aanvragen en een
bezwaarschriftprocedure moet door-
lopen, lang wordt afgehouden van de
bestuursrechter. Daarbij is niet denk-
beeldig dat als het geschil uiteindelijk
bij de bestuursrechter terecht komt,
diens oordeel zich beperkt tot formele
aspecten van het schadebesluit (is het
zorgvuldig voorbereid? is het draag-
krachtig gemotiveerd?) en voorbij-
gaat aan waar het de gelaedeerde om
te doen is: het vaststellen van de scha-
devergoeding. Het is niet uitgesloten
dat op de procedure bij de rechter een
nieuwe besluitvormingsronde volgt.
Is dat het geval, dan kan het lang du-
ren voordat een besluit over de scha-
devergoeding de goedkeuring van de
bestuursrechter kan wegdragen.10

Weliswaar kan de bestuursrechter –
gezien de afwezigheid van discretio-
naire ruimte voor het bestuursorgaan
bij het vaststellen van de schadever-

goeding – zelf in de zaak voorzien,
maar hij is daartoe niet verplicht.

Eenbestuursrechtelijkeschadeverzoek-
schriftprocedure
Zijn de nadelen van de 8:73-proce-
dure en de procedure naar aanleiding
van een zelfstandig schadebesluit te
verhelpen? Een schadeverzoekschrift-
procedure wordt nogal eens als aan-
lokkelijk alternatief gezien. Hoe zo’n
procedure er uit zou kunnen zien, is
gedetailleerd beschreven door Huis-
man.11 Hij stelt voor de procedure op
te nemen in een aan hoofdstuk 8 Awb
toe te voegen titel 8.5: ‘Verzoek-
schriftprocedures’, waarin zou moe-
ten worden vastgelegd dat degene die
schade heeft geleden door een appel-
label besluit of een appellabele han-
deling van een bestuursorgaan, zich

4 De uitbreiding zou kunnen inhouden
dat de bestuursrechter bevoegd wordt
gemaakt te oordelen over alle schade
die is ontstaan in het kader van de uit-
oefening van alle mogelijke publiek-
rechtelijke bevoegdheden door het be-
stuur, en/of dat de band tussen het ver-
nietigingsberoep en schadevergoe-
dingsacties wordt verbroken.

5 Daarnaast kan de burgerlijke rechter
benaderd worden (HR 17 december
1999, NJ 2000, 88 (m.nt. Bloember-
gen), AB 2000, 89 (Groningen/Raatge-
ver; m.nt. Van Buuren)), iets wat voor
de hand ligt als de schade is gelegen in
een complex van factoren, waarvan een
besluit van het bestuur er één is.

6 Het adjectief zelfstandig is overbodig
indien het – zoals in dit stuk – schade-
vergoeding op grond van onrechtma-
tige daad betreft, zie N. Verheij, ‘Over-
heidsaansprakelijkheid in de Awb. Vra-
gen voor de wetgever’, O&A 2002, p.
117.

7 Gesproken wordt van de het dubbele
facultatieve karakter van art. 8:73 Awb.
Het komt overigens zelden voor dat de
bestuursrechter de gelaedeerde door-
verwijst naar de civiele rechter.

8 L.J.A. Damen, ‘De Amelandse benzi-
nepomp die tijdelijk illegaal was’, AA
2005 p. 276 e.v.; C.J.N. Kortmann,
‘Pandora revisited. Twee principiële
Afdelingsuitspraken over causaal ver-
band bij vernietigde besluiten’, Gst.
2005, 73 (en de reactie daarop van R.
Kooper in Gst. 2005, 102).

9 Zie ook Van Ravels 2005, die vijf pro-
blemen van het gebruik van art. 8:73
Awb onderscheidt en voor afschaffing
pleit.

10 C.N.J. Kortmann, ‘De slechte naam
van juristen’, NJB 2005, p. 2139 e.v.

11 P.J. Huisman, ‘De bestuursrechterlijke
schadeverzoekschriftprocedure’, NTB
2006, 12, p. 76-84.
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tot de bestuursrechter kan wenden
met het verzoek het bestuursorgaan te
veroordelen tot vergoeding van de ge-
leden schade. Als mogelijke voor-
waarde voor de ontvankelijkheid van
een verzoek zou kunnen gelden dat de
verzoeker voorafgaand aan het ver-
zoek moet hebben geprobeerd met het
bestuur het geschil over de schadever-
goeding in der minne te regelen.
Het verzoek kan tegelijkertijd met het
beroep tegen het schadeveroorzakende
besluit worden ingediend, maar ook
daarna. Gebeurt het tegelijk met het
beroep, dan ligt het voor de hand dat
de rechter het verzoek pas behandelt
nadat hij uitspraak heeft gedaan op het
beroep tegen het besluit. Wordt het
verzoek op een later tijdstip ingediend
dan het beroep tegen het schadever-
oorzakende besluit, dan geldt dat het
uiterlijk moet worden gedaan binnen
vijf jaar na de dag waarop het schade-
veroorzakende besluit is bekendge-
maakt. In het verzoek dient duidelijk
te worden omschreven wat de verzoe-
ker vordert en op grond waarvan. For-
mele aan het verzoek te stellen eisen
zijn dat het is gedagtekend, dat het
naam en adres van de verzoeker bevat,
alsmede een omschrijving van het be-
sluit dat de schade heeft veroorzaakt
en van de geleden schade.
Bij de behandeling van het verzoek
kan worden aangesloten bij de be-
staande regeling van hoofdstuk 8 van
de Awb over het indienen van een ver-
weerschrift, repliek, dupliek, vooron-
derzoek en zitting. De verzoeker heeft
de mogelijkheid om zijn verzoek in te
trekken of te wijzigen, bijvoorbeeld
omdat de schade anders blijkt uit te
vallen dan oorspronkelijk is gevor-
derd. Het verzoek dient te worden on-
derbouwd met bewijs, omdat de ver-
zoeker, zoals is bepaald in art. 150
Rv, als partij die zich beroept op de
rechtsgevolgen van de door hem ge-
stelde feiten, de bewijslast van die
feiten draagt.
Acht de rechter het verzoek gegrond,
dan wordt het bestuursorgaan veroor-
deeld tot het betalen van schadever-
goeding. De uitspraak werkt alleen
tussen partijen en levert direct een
executoriale titel op.

3. De bestuursrechtelijke
schadeverzoekschrift-
procedure als oplossing?

Hoe kunnen we achterhalen of het in-
voeren van een schadeverzoekschrift-

procedure een verbetering betekent ten
opzichte van de huidige procedures om
de door besluiten van het bestuur ver-
oorzaakte schade vergoed te krijgen? In
de eerste plaats loont het de moeite de
veronderstelde voordelen van de scha-
deverzoekschriftprocedure onder de
loep te nemen. Als we dat doen, kan
blijken dat het daarbij ook echt om ver-
beteringen gaat, maar denkbaar is ook
dat wat als voordeel wordt gepresen-
teerd, helemaal geen verbetering is ten
opzichte van de huidige situatie, of
zelfs dat het een verslechtering betreft.
In de tweede plaats is het interessant om
te kijken in hoeverre er problematische
aspecten van de huidige procedures zijn
waarvoor de schadeverzoekschriftpro-
cedure geen oplossing biedt. In para-
graaf 3.1 nemen we de veronderstelde
voordelen onder de loep, in 3.2 kijken
we of er problemen zijn die de schade-
verzoekschriftprocedure niet kan oplos-
sen.

3.1. De veronderstelde voordelen
onder de loep

De schadeverzoekschriftprocedure
wordt een groot aantal voordelen toe-
gedicht ten opzichte van de twee hui-
dige mogelijkheden om schade ver-
goed te krijgen in het bestuursrecht.
Gaat het daarbij daadwerkelijk om
verbeteringen? Vijf van de veelvuldig
genoemde voordelen nemen we hier
in ogenschouw.

Geen last meer van bezwaar- en be-
roepstermijnen
Als een schadeverzoekschriftprocedu-
re wordt ingevoerd, komt er een eind
aan de situatie dat schadeclaims al-
leen aan de bestuursrechter kunnen
worden voorgelegd als op tijd be-
zwaar en beroep is ingesteld tegen het
zelfstandige schadebesluit. Het ver-
vallen van de noodzaak tijdig rechts-
middelen in te stellen, heeft als bijko-
mend voordeel dat benadeelden niet
meer voortdurend alert hoeven te zijn
als ze met het bestuur over hun scha-
declaim corresponderen. Wie over het
hoofd ziet dat een bepaalde brief een
besluit is en verzuimt daar bezwaar
tegen te maken, hoeft – anders dan op
dit moment – niet bang te zijn dat dat
funest is voor zijn kansen om ooit nog
zijn schadeclaim te verzilveren.12

12 Zie voor een voorbeeld van veronder-
stelt manipulatief handelen van het be-
stuur, de noot van Albers & Schlössels
bij ABRvS 7 juni 2006, JB 2006/229.
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Het klopt dat als de schadeverzoek-
schriftprocedure wordt ingevoerd, de
gelaedeerde in mindere mate is ge-
bonden aan bezwaar- en beroepster-
mijnen, maar de winst ten opzichte
van de huidige situatie is beperkt. Een
schadeverzoekschriftprocedure ver-
andert niets aan het gegeven dat wel
op tijd moet worden opgekomen te-
gen het schadeveroorzakende besluit.
Daarnaast heeft de benadeelde ook nu
al de vrijheid om zelf het moment te
kiezen waarop hij met het bestuur in
gesprek gaat over de door hem gele-
den schade. Het cruciale verschil is
dat als de gelaedeerde de schade bij
het bestuur aan de orde heeft gesteld,
hij zich op dit moment moet voegen
in het besluitvormingstraject van het
bestuur, terwijl bij een schadever-
zoekschriftprocedure juist het bestuur
moet afwachten of en, zo ja, wanneer
de gelaedeerde de beslissende stap –
het starten van de verzoekschriftpro-
cedure – zet. Maar een groot verschil
is dat niet. Want wie met het bestuur
in discussie gaat over schade door het
aanvragen van een zelfstandig scha-
debesluit, heeft er alleen maar belang
bij dat de vaart er in blijft, en zal het
dan ook niet bezwaarlijk vinden dat
hij niet onbeperkt de tijd heeft om te
beslissen of hij iets gaat ondernemen
tegen besluiten van het bestuur waarin
de reactie op zijn schadeclaim is neer-
gelegd. En voor zover de betrokkene
niet weet dat hij met een besluit heeft
te maken, omdat een rechtsmiddelen-
verwijzing ontbreekt, is het aan de
rechter om de burger tegen het be-
stuur in bescherming te nemen.13

Geen opeenstapeling van procedures
meer
Een tweede verandering als gevolg
van de invoering van een schadever-
zoekschriftprocedure zou zijn dat het
voor het verkrijgen van schadever-
goeding niet meer nodig is dat twee
volledige procedures bij bestuur en
rechter worden doorlopen, eerst één
over de rechtmatigheid van het be-
sluit, daarna één over de schade, maar
dat je voor je schade direct bij de
rechter terecht kunt.
Dat is waar, maar het is wel opvallend
dat in bijna elk pleidooi voor de scha-
deverzoekschriftprocedure wordt ge-
meld dat het verstandig zou zijn als de
benadeelde, voordat hij de stap naar
de rechter zet, eerst met het bestuur in
overleg treedt.14 Op dit moment is een
dergelijk ‘overleg’ verplicht, en vindt
het plaats naar aanleiding van een

aanvraag, eventueel gevolgd door
‘overleg’ in het kader van de be-
zwaarschriftprocedure. Feitelijk komt
het erop neer dat een schadeclaim pas
aan de rechter mag worden voorge-
legd, als in twee ronden is geprobeerd
het bestuur zo ver te krijgen dat dat de
claim honoreert. Er is een ontsnap-
ping: als bestuur en benadeelde het er
over eens zijn dat het volgen van een
bezwaarprocedure verspilde tijd en
moeite is, kan de rechter worden ver-
zocht zich direct over hun geschil te
buigen.15 Mocht een schadeverzoek-
schriftprocedure worden ingevoerd,
dan lijkt welhaast ondenkbaar dat niet
wordt bepaald dat de rechter niet mag
worden benaderd zonder dat eerst het
overleg met het bestuur is gezocht.
De weg langs het bestuur blijft dan
gehandhaafd, zij het dat je waarschijn-
lijk wel sneller van het bestuur rich-
ting rechter kunt dan nu het geval is.
In hoeverre dat winst betekent ten op-
zichte van de huidige situatie, wordt
vooral bepaald door de mate waarin
op dit moment bestuur en benadeelde
burger elkaar wel of juist niet weten
te vinden in bezwaarprocedures naar
aanleiding van zelfstandige schadebe-
sluiten. Daarnaar is – voor zover wij
weten – nog nooit onderzoek gedaan;
maar het betreft wel een uiterst rele-
vant punt. Want mocht het bestuur ge-
schillen over tegen hem gerichte scha-
declaims bevredigend afdoen, dan is
er niet veel reden om gelaedeerden bij
het bestuur weg te houden en de weg
naar de rechter wagenwijd open te
zetten.

De discussie kan zich helemaal op de
inhoud richten
Een derde verondersteld voordeel van
de schadeverzoekschriftprocedure be-
treft het feit dat de rechter een ver-
zoek van een gelaedeerde beoordeelt,
en niet een besluit van het bestuur.
Dat zou er voor zorgen dat de discus-
sie bij de rechter niet gaat over for-
mele aspecten van de besluitvorming
van het bestuur, maar alleen maar
over het materiële geschil over de
schade. Daarmee zou worden voorko-
men dat de discussie blijft steken in
formele vragen (zoals: ‘Is het besluit
wel goed gemotiveerd?’). In plaats
daarvan kan het geheel en al over de
inhoud gaan (met als centrale vraag:
‘Moet het bestuur betalen en, zo ja,
hoeveel?’).
Op het eerste gezicht is dat een plau-
sibele veronderstelling, die naadloos
aansluit bij de vaak geuite klacht dat

het bestuursprocesrecht weinig oplos-
singsgericht is, en dat in procedures
bij de bestuursrechter het werkelijke
geschil tussen partijen nogal eens bui-
ten beschouwing blijft. Bij nader in-
zien zijn er echter nogal wat vraagte-
kens bij die veronderstelling te plaat-
sen, met name omdat voor geschillen
over schade bij uitstek geldt dat de
bestuursrechter in staat moet worden
geacht ze definitief te beslechten. Of
zo’n geschil nu aan de orde is naar
aanleiding van een vordering van een
gelaedeerde in een schadeverzoek-
schriftprocedure, of naar aanleiding
van een besluit van het bestuur, steeds
heeft de rechter de mogelijkheid in
zijn uitspraak te bepalen in hoeverre
het bestuur tot schadevergoeding ver-
plicht is. Is het standpunt van het be-
stuur verwoord in een besluit, dan
hoeft de rechter, als die het met dat
besluit niet eens is, niet te volstaan
met een vernietiging, maar kan hij
met toepassing van artikel 8:72, vier-
de lid, Awb zelf beslissen wat de
hoogte van de schadevergoeding dient
te zijn. Eventuele motiveringsgebre-
ken in een besluit hoeven niet nood-
zakelijk te leiden tot een formele ver-
nietiging, maar kan de rechter verdis-
conteren – zo nodig nadat hij het be-
stuur de gelegenheid heeft gegeven
tot herstel – in de vaststelling van de
hoogte van het schadebedrag. In pro-
cedures over een schadebesluit is de
vraag naar de houdbaarheid van dat
besluit identiek aan de vraag wiens
standpunt over de schade het meest
overtuigend is: dat van het bestuur of
van de burger.
Dat het bij dit alles niet gaat om
vrome wensdromen, bewijst de prak-
tijk van de belastingrechtspraak, die
laat zien dat in geschillen die gaan
over geldbedragen (de hoogte van een
belastingaanslag, de waarde van een
woning etc.), de bestuursrechter heel
goed in staat is zich op de kern van
het geschil te richten en tot finale be-
slechting te komen. Iets vergelijk-

13 Dat dat nu wellicht onvoldoende ge-
beurt, getuige de jurisprudentie van de
bestuursrechter over art. 3:45 Awb, is
niet een probleem waarvoor de oplos-
sing primair moet worden gezocht in
het veranderen van de procedure voor
het verkrijgen van schadevergoeding.

14 Verheij 1999, p. 49.
15 Art. 7:1a Awb.
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baars geldt voor de beoordeling van
punitieve besluiten.16 Kort maar goed:
hoe veel de bestuursrechter kan op het
punt van finale beslechting, heeft wei-
nig te maken met de procedure waarin
hij opereert, en veel met het geschil
dat aan hem is voorgelegd. Geschillen
over schade lenen zich bij uitstek
voor finale beslechting, zeker in pro-
cedures naar aanleiding van een zelf-
standig schadebesluit.

De rechter beslist over de schade-
claim, en niet het bestuur
Als vierde voordeel wordt genoemd
dat het niet langer het bestuur is dat,
door het nemen van een besluit waarin
het vaststelt of en in hoeverre het zelf
aansprakelijk is, in eerste instantie be-
paalt of een recht op schadevergoe-
ding bestaat, maar dat de rechter die
beslissing neemt. Dit argument ten fa-
veure van de schadeverzoekschrift-
procedure lijkt vooral principieel van
aard. Het zou ongerijmd zijn dat het
bestuur, dat niet meer is dan een van
de twee partijen in een geschil over
schadevergoeding, kan vaststellen wat
de uitkomst daarvan is door te beslis-
sen over zijn eigen aansprakelijkheid.
Dat is zeker waar, maar het is de vraag
of het in de praktijk een groot probleem
is. Het besluit van het bestuur is name-
lijk niet meer dan een van de beslissin-
gen in de discussie over diens aanspra-
kelijkheid. Het kan de laatste beslissing
zijn in die discussie (als de betrokkene
er tevreden mee is of geen energie wil
steken in het voeren van procedures). Is
dat het geval, dan kan van die beslis-
sing worden gezegd dat het bestuur
over zijn eigen aansprakelijkheid heeft
beslist – maar met even veel recht dat
de benadeelde het voorstel van het be-
stuur heeft geaccepteerd. Problemen
doemen alleen op als de betrokkene het
niet eens is met de beslissing van het
bestuur, maar pas bedenkt dat hij er iets
tegen wil ondernemen, als de termijn
voor het maken van bezwaar al is ver-
streken. De passiviteit van de burger
zorgt er dan voor dat het bestuur zijn
zin krijgt. Waarom daar niet al te moei-
lijk over zou moeten worden gedaan,
hebben we hiervoor, onder het kopje
‘Geen last meer van bezwaar- en be-
roepstermijnen’, al betoogd.

De schadeverzoekschriftprocedure
leidt per definitie tot finale geschilbe-
slechting
Een vijfde en laatste voordeel van de
schadeverzoekschriftprocedure ten
opzichte van de huidige procedures

zou zijn dat de uitspraak van de rech-
ter per definitie het geschil tussen par-
tijen over de schade beslecht.
Ook dat klopt weer, maar ook hier is
een kanttekening op haar plaats. Als
de bestuursrechter een zelfstandig
schadebesluit moet beoordelen, kan
hij namelijk evenzeer tot de finale be-
slechting van het geschil tussen be-
stuur en gelaedeerde komen (door
toepassing te geven aan de bevoegd-
heid zelf in de zaak te voorzien) als
wanneer hij een verzoek in het kader
van een schadeverzoekschriftproce-
dure moet beoordelen. Het verschil is
dat zelf in de zaak voorzien bij de be-
oordeling van een besluit een be-
voegdheid is, en bij de beoordeling
van een verzoek een verplichting.
Dat principiële verschil hoeft in de
praktijk niet van betekenis te zijn.
Want wat ook de formele mogelijkhe-
den of verplichtingen van de rechter
zijn, bij de behandeling van een ge-
schil komt hij altijd voor de vraag te
staan of partijen hem voldoende in-
formatie hebben verschaft om het ge-
schil te kunnen beslechten. Zo lang
dat niet het geval is, zal hij wachten
met het nemen van een beslissing en
partijen de gelegenheid geven hun
standpunten nader te onderbouwen. Is
een besluit het object van discussie,
dan hebben de beslissingen van de
rechter op weg naar de beslechting
van het geschil een andere benaming
dan als hij een oordeel moet vellen
naar aanleiding van een verzoek, maar
de aanleiding voor die beslissingen en
het effect dat ze hebben, is in beide
procedures identiek: de aanleiding is
dat de rechter zoekt naar een goede
onderbouwing voor de beslissing die
hij moet nemen, het effect is dat de
beslechting van het geschil wordt ver-
traagd. Het zou ons niet verbazen als
de behandeling van schadeverzoek-
schriften – zeker als daaraan niet de
verplichting wordt verbonden contact
met het bestuur te zoeken alvorens de
rechter wordt benaderd – meer tijd
van de rechter in beslag neemt en lan-
ger duurt dan de behandeling van een
beroep tegen een zelfstandig schade-
besluit, domweg omdat het geschil
dat aan de rechter wordt voorgelegd
in het laatste geval meer is uitgekris-
talliseerd dan in het eerste geval.

3.2. Problemen waarvoor de
schadeverzoekschriftprocedure
geen oplossing biedt

De voordelen van de schadeverzoek-
schriftprocedure ten opzichte van de

bestaande bestuursrechtelijke moge-
lijkheden om schade vergoed te krij-
gen zijn al met al een stuk minder
groot dan veelal wordt verondersteld.
Maar dat is niet alles. Als we kijken
naar wat op dit moment het grootste
defect van de schadeprocedures in het
bestuursrecht is, dan moet worden ge-
constateerd dat de schadeverzoek-
schriftprocedure dat niet kan verhel-
pen.
Als grootste defect moet gelden dat
met de vaststelling door de rechter dat
een besluit van het bestuur onrecht-
matig is, in veel gevallen nog niet
duidelijk is jegens wie een onrecht-
matige daad is gepleegd en in welke
mate de (gestelde) schade is geleden
als gevolg van het vernietigde be-
sluit.17 Dat laatste kan pas gebeuren
nadat het bestuur een nieuw besluit
voor het vernietigde besluit in de
plaats heeft gesteld. Welke procedure
er ook bedacht wordt om de bestuurs-
rechter te laten beslissen over de aan-
spraak op schade, veelal zal hij pas
een zinnig oordeel over de te vergoe-
den schade kunnen geven, als voor
het vernietigde besluit een vervan-
gend besluit in de plaats is gesteld. Is
uit de uitspraak wel direct duidelijk
welk besluit het bestuur ter vervan-
ging van het vernietigde besluit moet
nemen, dan biedt art. 8:73 Awb een
prima procedure om de rechter te la-
ten vaststellen in hoeverre de appel-
lant als gevolg van het bestreden be-
sluit schade heeft geleden die het be-
stuur moet vergoeden.18 Maar kan uit
de uitspraak niet zonder meer worden
opgemaakt welk besluit het bestuur in
de plaats van het vernietigde besluit
moet stellen, dan doet de appellant er
goed aan te wachten tot dat besluit er
is, welke procedures hem ook ter be-
schikking staan.

16 Zie ook het voorgestelde art. 8:72a
Awb (Kamerstukken II 2003/04, 29
702, 2, p. 18), dat toch ook een keuze
voor het blijven hanteren van het be-
sluit als aangrijpingspunt inhoudt.

17 Kortmann 2005. Zie noot 10.
18 Uit gegevens die door een van de au-

teurs in het kader van het onderzoek
Effectiviteit van bestuursrechtspraak
zijn verzameld (maar niet gepubli-
ceerd), komt naar voren dat in 10% van
de onderzochte arbeidsongeschikt-
heidszaken een 8:73-verzoek werd ge-
daan. Overigens lijkt de schadever-
zoekschriftprocedure zoals onder meer
Huisman die beschrijft, in die situatie
opvallend veel op de huidige 8:73-pro-
cedure.
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Kort en goed: het materiële probleem
(‘vernietiging leidt meestal niet direct
tot duidelijkheid over de causaliteit’)
laat zich niet oplossen door een wijzi-
ging van de procedure voor het verkrij-
gen van schadevergoeding. Op dat punt
valt van de invoering van een schade-
verzoekschriftprocedure – zonder an-
dere wijzigingen in het systeem van
overheidsaansprakelijkheid – niets po-
sitiefs te verwachten.

3.3. Conclusie
Wat is de winst van de invoering van
een schadeverzoekschriftprocedure?
De grootste winst lijkt dat de gelae-
deerde in zijn pogingen de schade die
hij heeft geleden als gevolg van on-
rechtmatig overheidshandelen, niet
meer in de weg wordt gezeten door
bezwaar- en beroepstermijnen. Om-
dat het initiatief voor het in gang zet-
ten van een procedure bij hem wordt
gelegd, kunnen besluiten van het be-
stuur, waarin dat beslist in hoeverre
het zich gehouden acht door eigen on-
rechtmatig handelen veroorzaakte
schade te vergoeden, hem niet langer
voor voldongen feiten plaatsen.
Gebleken is echter dat de winst van
het wegvallen van bezwaar- en be-
roepstermijnen gering is. Weliswaar
gelden op dit moment wel termijnen,
maar het is de gelaedeerde die beslist
wanneer die een aanvang nemen. Tot
het moment dat hij het bestuur vraagt
een zelfstandig schadebesluit te ne-
men, is hij heer een meester van de
tijd; pas als hij een dergelijk besluit
heeft aangevraagd, moet hij zich naar
het bestuur voegen. De termijn van
zes weken die op dit moment geldt
voor het aanwenden van een rechts-
middel tegen een zelfstandig schade-
besluit is overigens niet heilig. Er
zijn goede argumenten voor differen-
tiatie van termijnen van bezwaar en
beroep. Een van de meest voor de
hand liggende categorieën besluiten
wordt gevormd door de zelfstandige
schadebesluiten. Daar zou de be-
zwaar- en beroepstermijn zonder pro-
blemen kunnen worden verlengd van
zes naar – bijvoorbeeld – twaalf we-
ken.19

Daarnaast hebben we gezien dat de
winst op andere punten vooral cosme-
tisch van aard is. Bovendien is er op
ten minste één punt verlies. Het be-
treft het wegvallen van de structure-
rende werking van het besluit als aan-
grijpingspunt voor de discussie over
schade. Door de discussie over de
schade te modelleren naar die van de

totstandkoming van de ‘reguliere’ be-
sluiten van het bestuur, is op dit mo-
ment gegarandeerd dat het bestuurs-
orgaan in die discussie de zwaarste
verantwoordelijkheid heeft. De bur-
ger mag het bestuur iets vragen, het
bestuur moet vervolgens verantwoor-
den waarom het in meer of mindere
mate aan het verzoek van de burger
tegemoet komt. Het is daarbij gebon-
den aan de normen die in het alge-
meen voor besluitvorming gelden, en
die garanderen dat de reactie van het
bestuur op een schadeverzoek goed is
onderbouwd en gemotiveerd.20 Wordt
een schadeverzoekschriftprocedure
ingevoerd, dan zijn de rollen omge-
keerd. Het initiatief ligt bij de burger,
het bestuur kan zich desgewenst op de
verdediging concentreren. Of dat de
positie van de burger versterkt, is
hoogst twijfelachtig.
In paragraaf 3.2 is naar voren geko-
men dat ten minste één belangrijk
probleem niet onmiddellijk wordt op-
gelost door het invoeren van een scha-
deverzoekschriftprocedure. De vraag
naar het causale verband tussen de
schade en vernietigde besluit kan in
het huidige systeem vaak niet goed
worden beantwoord wanneer het be-
stuur nog niet een vervangend besluit
heeft genomen. Een oplossing voor
dat probleem zou in andersoortige
voorstellen moeten worden gevon-
den.

4. Toekomstige
ontwikkelingen en de
noodzaak van een
schadeverzoekschrift-
procedure

Het is niet gezegd dat de bevoegdheid
van de bestuursrechter om over scha-
degeschillen te oordelen, blijft zoals
die is. Wellicht dat de bestuursrechter
in een meer of minder nabije toe-
komst exclusief bevoegd wordt te
oordelen over alle geschillen over
schade die is geleden ten gevolge van
onrechtmatig overheidsoptreden, of
dat nu een besluit betreft, of ander
handelen van de overheid in het kader
van de uitoefening van een publiek-
rechtelijke bevoegdheid.21 Wellicht
ook dat vernietigingsberoep en scha-
devergoedingsactie worden losgekop-
peld, zodat de rechter – in reactie op
een verzoek om schadevergoeding –
de onrechtmatigheid van het schade-
veroorzakende besluit kan beoorde-
len, ook al heeft de verzoeker nimmer

rechtsmiddelen tegen dat besluit aan-
gewend.22

Stel dat dit allemaal gebeurt, zou dat er
dan toe moeten leiden dat voor de be-
oordeling van tegen de overheid ge-
richte schadeclaims gebruik zou moe-
ten worden gemaakt van een schade-
verzoekschriftprocedure? Dat wordt
nogal eens als vanzelfsprekend aange-
nomen23, maar waarom eigenlijk?
Het is goed denkbaar dat ook de dis-
cussie over schade die is geleden door
feitelijke handelingen die het bestuur
in het kader van de uitoefening van
diens publiekrechtelijke bevoegdhe-
den heeft verricht, of over schade die
het gevolg is van besluiten waartegen
de gelaedeerde nimmer een rechts-
middel heeft aangewend, plaatsvindt
aan de hand van de beslissing van het
bestuur op het verzoek om vergoe-
ding van die schade. Los van de vraag
of zo’n beslissing kan worden gekwa-
lificeerd als een besluit in de zin van
art. 1:3 Awb, geldt dat die beslissing
zeker kan worden behandeld als ware
het een besluit.24 Hiervoor was te zien
dat de voordelen van een procedure
die wordt gevoerd in de vorm van een
discussie over een besluit, ten minste
opwegen tegen de nadelen. Er is geen
enkele reden om te veronderstellen
dat dit niet zou gelden voor discussies
over schade die is geleden door feite-
lijke handelingen van het bestuur in
het kader van de uitoefening van
diens publiekrechtelijke bevoegdhe-
den, of over schade als gevolg van be-
sluiten waartegen de gelaedeerde nim-

19 Vgl. N. Verheij, Relatief onaantastbaar?
Over formele rechtskracht van besluiten
(oratie Maastricht), 2005, n.n.g.

20 P.J.J. van Buuren, ‘Bezint eer gij be-
gint’, NJB 2003, p. 1024. Zie ook
J.E.M. Polak, ‘Two worlds: How to
make the best of it?’, in: T. Barkhuy-
sen, W. den Ouden & Y.E. Schuurmans
(red.), Het model Tak: Verhoogde
rechtsbescherming in het bestuurs-
recht?, Deventer: Kluwer 2006, p. 100-
103, maar niet het vervolg.

21 Zie voor een schets van een alternatief
systeem: Van Maanen & Schössels
2004.

22 Vgl. Polak e.a. 2004, p. 80.
23 Wellicht wordt ook vaak juist vanwege

de gewenste uitbreiding van de be-
voegdheid van de bestuursrechter het
invoeren van een verzoekschriftproce-
dure voorgesteld.

24 Die ontwikkeling leek zich eind 1996
af te tekenen. Zie: H.J. Simon en R.J.N.
Schlössels, ‘Het zelfstandig schadebe-
sluit; nieuwe kansen?’, JB 1996/255.
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mer een rechtsmiddel heeft aange-
wend. Ook voor die discussies geldt
dat ze zich prima laten kanaliseren in
een procedure van bestuurlijke be-
sluitvorming.

5. Conclusie

Brengt de invoering van een schade-
verzoekschriftprocedure het bestuurs-
recht verder?
Onze indruk is dat dat niet het geval
is. De voordelen van een schadever-
zoekschriftprocedure (met name:
geen termijndwang, wel finale be-
slechting) wegen niet op tegen de na-
delen (met name: ieder geschil kan
zonder tussenkomst van het bestuur
aan de rechter worden voorgelegd).
Het lijkt daarom meer voor de hand te
liggen om het huidige besluitenpro-
cesrecht op punten aan te passen, zo-
dat dit meer is toegesneden op de be-
handeling van geschillen over scha-
devergoeding, dan om speciaal voor
die geschillen een geheel nieuwe, af-
wijkende procedure te introduceren –
om die vervolgens van elementen te
voorzien die ontleend zijn aan het
oude vertrouwde besluitenproces-
recht.
De aanpassing van het besluitenpro-
cesrecht zou kunnen inhouden dat in
de Awb wordt bepaald dat de be-
zwaar- en beroepstermijn voor beslis-
singen die de reactie zijn op een ver-
zoek om schadevergoeding langer is

dan zes weken25 , en dat de bestuurs-
rechter, als die een schadebesluit ver-
nietigt, verplicht is zelf in de zaak te
voorzien.
Twee opmerkingen tot slot. De eerste
is dat het er soms op lijkt dat de vraag
naar de wenselijkheid van de invoe-
ring van een schadeverzoekschrift-
procedure enerzijds, en anderzijds de
vraag of de bestuursrechter exclusief
bevoegd zou moeten worden in ge-
schillen over door de overheid ver-
oorzaakte schade en of het bastion
van de formele rechtskracht zou moe-
ten worden geslecht, alles met elkaar
te maken hebben. Volgens ons staan
ze tamelijk los van elkaar. Het zou de
discussie over de reikwijdte van de
mogelijkheden om schade bij de be-
stuursrechter vergoed te krijgen, ten
goede komen als die beide vragen
vooral onafhankelijk van elkaar wor-
den bekeken. Voor alle duidelijkheid:
onze opmerkingen in dit artikel be-
troffen niet de reikwijdte van de be-
voegdheid van de bestuursrechter, en
evenmin de problematiek van de for-
mele rechtskracht, maar alleen de ge-
wenste procedure bij de bestuursrech-
ter over schade.
De tweede opmerking is dat ons en-
thousiasme voor het besluitenproces-
recht meer pragmatisch dan princi-
pieel van aard is. Om die reden lijkt
het ons een slecht idee om de ver-
zoekschriftprocedure die het bestuurs-
procesrecht op dit moment kent (de
procedure ex art. 8:73 Awb), en die

met name voor geschillen in de sfeer
van de sociale zekerheid zijn nut heeft
bewezen, af te schaffen. Echter, ook
in een meer principiële benadering
ligt enthousiasme voor een besluiten-
procesrecht voor de hand. Dat heeft te
maken met de bijzondere positie van
het bestuur, dat door de wetgever is
aangewezen als de behartiger van het
algemeen belang. Steeds als sprake is
van een geschil over publiekrechtelijk
handelen van het bestuur, zou een be-
stuursorgaan eerst zelf daarover een
standpunt moeten kunnen innemen26 ,
en zou pas daarna de rechter in beeld
mogen komen. Als behartiger van het
algemeen belang kan immers worden
verwacht dat het bestuur – ook al is
het partij in het geschil – zoveel dis-
tantie in acht neemt, dat veelal zonder
tussenkomst van de rechter een oplos-
sing kan worden gevonden.

25 Voor zover met de verlenging van de
bezwaar- en beroepstermijn wordt be-
oogd de gelijkwaardigheid van bestuur
en burger in schadegeschillen te bena-
drukken, zou een geringe verlenging
volstaan. De beslistermijn voor het be-
stuur bedraagt immers in beginsel acht
weken (art. 4:13 lid 2 Awb). Gezien het
feit dat termijnen voor de burger, in te-
genstelling tot de termijnen die voor
het bestuur gelden, fataal zijn, ligt een
termijn van twaalf weken meer in de
rede.

26 Of het nu schadevergoeding, een over-
eenkomst, een betalingsverplichting,
een verklaring voor recht of een gebod
of verbod betreft.

JURISPRUDENTIE

2 Afdeling bestuursrechtspraak
Raad van State
19 juli 2006
nr. 200510225/1
(mrs. D.A.C. Slump, W.D.M. van
Diepenbeek en C.H.M. van Al-
tena)
m.nt. L.A. van Montfoort

Art. 49 WRO.

Waardevermindering van
agrarische bedrijfswoning be-
hoeft niet te leiden tot waar-

devermindering van bijbeho-
rende weidepercelen. (Hooge-
veen)

Het college van burgemeester en
wethouders heeft een schadevergoeding toe-
gekend wegens waardevermindering van
een boerderij door de uitbreiding van een
bedrijventerrein in de omgeving. Volgens de
eigenaar moet die waardevermindering ook
gelden voor de weilandpercelen bij zijn
boerderij. Met de rechtbank is de Afdeling
echter van mening dat in het aan het besluit
ten grondslag gelegde SAOZ-advies vol-
doende aandacht is geschonken aan deze
percelen en terecht is geconcludeerd dat
deze gronden geen hinder ondervinden van
de planologische mutatie.

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant], wonend te [woonplaats],

tegen de uitspraak in zaaknr. 04/846
van de Rechtbank Assen van 4
november 2005 in het geding tussen:

appellant

en

het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Hooge-
veen.

1. Procesverloop

Bij besluit van 6 april 2004 heeft het college
van burgemeester en wethouders van de ge-
meente Hoogeveen (hierna: het college) aan
appellant een planschadevergoeding toege-
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