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Onrechtmatige overheidsdaad: De weg naar de rechter
wordt eenvoudiger
Besluiten van de overheid kunnen grote schade veroorzaken. Stel, een eigenaar dient een
aanvraag in voor een bouwvergunning[1] om een perceel te bebouwen met 4 prachtige
woningen. Voor de woningen is veel belangstelling. Aspirant-kopers hebben er gemiddeld €
450.000,- per woning voor over, mits er binnen afzienbare tijd een definitieve bouwvergunning
is. De gemeente weigert de bouwvergunning echter. Na jaren procederen blijkt dat de
gemeente de bouwvergunning toch had moeten verlenen. De geïnteresseerden zijn inmiddels
afgehaakt. Nieuwe belangstellenden hebben er inmiddels slechts € 300.000,- per woning voor
over, wat een schadepost oplevert van € 600.000,- plus vertragingsrente over de niet eerder
ontvangen koopsommen. Een enorme schadepost dus voor de betreffende eigenaar. Hoe kan
die zijn schade verhalen? Sinds 1 juli 2013 is dat er eenvoudiger op geworden.
Oude situatie
Tot 1 juli 2013 waren er verschillende mogelijkheden om schade vanwege een onrechtmatig
besluit te eisen. Deze mogelijkheden liepen door elkaar heen en zorgden voor de nodige
procedurele verwarring. Zo was het mogelijk om op grond van 8:73 Awb bij de bestuursrechter
te verzoeken om een schadevergoeding vast te stellen nadat een onrechtmatig besluit was
vernietigd. Ook was het mogelijk dat de overheid zelf al een besluit had genomen over de
schadevergoeding. Daartegen was dan bezwaar en beroep mogelijk (het zogenaamde
schadebesluit). Daarnaast was het ook mogelijk om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen
een besluit waar geen schadevergoeding in was toegekend (het zogenaamde onzuivere
schadebesluit). Tot slot was het ook mogelijk om schadevergoeding bij de burgerlijke rechter te
vorderen. Al deze mogelijkheden konden deels tegelijkertijd worden benut, maar soms ook weer
niet, wat tot veel misverstanden heeft geleid.
Nieuwe situatie
In de nieuwe situatie wordt het een stuk eenvoudiger. Per 1 juli 2013 is er een nieuwe wet in
werking getreden die ervoor zorgt dat de weg naar de rechter gemakkelijker gangbaar is. In
principe worden alle zaken waarin de overheid wordt aangesproken vanwege een onrechtmatig
besluit door de burgerlijke rechter behandeld. Als de schadevordering ten hoogste € 25.000,bedraagt kan een benadeelde partij de schadevergoeding ook bij de bestuursrechter vragen.
Deze regel is om te voorkomen dat voor een relatief kleine schadevergoeding de benadeelde
partij bij twee rechters moet procederen.
In het hiervoor geschetste geval is de weg duidelijk. De eigenaar kan zich melden bij de
burgerlijke rechter indien hij de overheid aansprakelijk wil stellen voor het ten onrechte weigeren
van de bouwvergunning.
Het is nu duidelijk bij welke rechter een benadeelde terecht kan, maar hoe wordt getoetst of een
besluit onrechtmatig is en welke schade daardoor veroorzaakt is? Daarover meer in een
volgend blog.
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[1] Tegenwoordig omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

