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Actualiteiten overheidsaansprakelijkheid



Overheidsaansprakelijkheid

Onderwerpen bijdrage:

-rechtsmachtverdeling

-inhoudelijke normen

-risicoaansprakelijkheid

-ontwerp schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

-geen nadeelcompensatie



Rechtsmachtverdeling

Welke rechter?

— 112 Grondwet

— Besluit/niet appellabele (feitelijke) handeling



Rechtsmachtverdeling

Hoofdregel

— Burgerlijke rechter steeds (restrechter: HR 28 

februari 1992, NJ 1992, 687)

— Bestuursrechter als taak is opgedragen



Rechtsmachtverdeling

Welke rechter?

— Schadeveroorzakende handeling: geen appellabel 

besluit  Burgerlijke rechter

— Besluit (of daarmee gelijkgestelde handelingen; 

ambtenarenrechter, vreemdelingenrecht)  veel 

mogelijkheden

1)

1 1



Rechtsmachtverdeling

Welke rechter?

— Schadeveroorzakende besluit (bezwaar en beroep 

bestuursrechter)  vernietiging 

— 1) 8:73 Awb

— 2) zuiver schadebesluit

— 3) procedure bij burgerlijke rechter

1)

1 1



Rechtsmachtverdeling

Welke rechter?

— Altijd (tenzij 8:73 Awb) twee procedures, en je kan 

wisselen (totdat bestuursrechter inhoudelijk oordeel 

heeft gegeven; HR 30 oktober 2009, RvdW 2009, 

1272 (Blomaard/Utrecht))

— Verder voorlopige voorziening mogelijk

— Verschillen burgerlijke/bestuursrechter

1)

1 1



Rechtsmachtverdeling

Besluiten

— Burgerlijke rechter probeert zo min mogelijk te 

oordelen over rechtmatigheid besluit

— Formele rechtskracht

— Verwijzen naar bezwaar/beroep of bestuursrechter 

(art. 70 Rv)



Rechtsmachtverdeling

Formele rechtskracht

— Openstaande rechtsgang niet (geheel) gevolgd

— Bestuursrechter heeft geoordeeld



Rechtsmachtverdeling

Formele rechtskracht

– Hoofdregel: besluit is zowel qua totstandkoming als 

qua inhoud rechtmatig (bijvoorbeeld ABRvS 6 april 

2011, AB 2011, 216 m.nt. Rop)

– Ook voor niet zelfstandige handelingen naast 

besluit (bijvoorbeeld inlichtingen, hoe zit het met 

adviezen?)

– Geldt voor belanghebbenden, maar niet voor 

aanvrager als op beroep derden wordt vernietigd 

(HR 10 april 2009, NJ 2009, 515 m.nt. Mok 

(Barneveld/Sierkstra))

– Ook als belanghebbende niet ontvankelijk is



Rechtsmachtverdeling

Formele rechtskracht, uitzonderingen

– Toegegeven dat besluit onrechtmatig is

– Zuiver schadebesluit

– Te laat beslissen (HR 22 oktober 2010; BM7040)

– Europees recht? (HvJ EG 13 januari 2004, NJ 2004, 

125 (Kuhne & Heitz); HvJ EG 19 september 2006, 

AB 2006, 411; CRvB AB 2006, 180); HvJ EG 24 

maart 2009, AB 2009, 229 m.nt. Widdershoven

– IVBPR (CRvB 4 mei 2011, JB 2011, 159 m.nt. 

Sanderink)

– Onduidelijkheid rechtsgang (art. 70 Rv)



Rechtsmachtverdeling

HR 22 oktober 2010, NJ 2011, 6 m.nt. Mok

-Bouwvergunning verleend

-Begonnen met bouwen maar door bezwaar derden in vovo 

geschorst

-Gemeente doet te lang over nemen nieuwe bob

-termijnoverschrijding geen voorbereiding besluit en dus 

geen formele rechtskracht (ABRvS 21 juli 2010, LJN: BN 

1930).

-onder bijkomende omstandigheden onrechtmatig



Niet tijdig beslissen

Niet tijdig beslissen (inhoudelijke normen)

-alleen met bijkomende omstandigheden onrechtmatig 

(geen goede reden voor te laat beslissen)

-komt regelmatig voor indien Bibob-advies noodzakelijk is

-enkele feit dat ook zonder Bibob-advies een vergunning 

kan worden verleend voldoende voor aansprakelijkheid?

-van belang of mededeling plaatsvindt van te laat beslissen?



Rechtsmachtverdeling

HR 16 september 2011, LJN: BQ5980 (Tara Beach)

-Tara vraagt om te worden aangemerkt als onderneming als 

bedoeld in art. 4 Landsverordening bevordering 

industrievestiging en hotelbouw (Lbih), met doel: minder 

belasting betalen

-vervolgens bezwaar tegen uitblijven beslissing (in Aruba: 

fictieve weigering

-daarna wordt Lbih ingetrokken

-volgt reële afwijzing omdat geen vrijstelling meer kan (Lbih 

bestaat niet meer)



Rechtsmachtverdeling

Tara Beach

-vervolgens bezwaar tegen fictieve weigering (te laat 

beslissen) ingetrokken

-wel bezwaar en beroep tegen reële beslissing en in beroep 

wordt dat ongegrond verklaard

-Hof (als bestuursrechter): geen overgangsrecht dat bepaalt 

dat aanvragen onder oud recht naar oud recht worden 

beslist (zou anders zijn als ook reële beslissing van voor 

intrekking dateerde)



Rechtsmachtverdeling

Tara Beach

-hof (civiele procedure): fictieve beschikking heeft formele 

rechtskracht (wellicht anders als in die procedure niet 

ontvankelijk wegens reële beslissing maar dat is hier niet 

zo want er bestond belang bij voortzetten ivm intrekken 

Lbih)

-HR: uitzondering die het hof noemt juist want anders Tara 

benadeelt (dan kan overheid gunstiger regime toepassen 

ondanks te laat beslissen)



Rechtsmachtverdeling

Tara Beach

-HR: voor fictieve weigering geldt hier formele rechtskracht 

en geen reden voor uitzondering

-enkele feit dat uitspraak bestuursrechter lang duurt (hier 

ongeveer 2 jaar) niet voldoende voor uitzondering

-HR herhaalt regel dat te laat beslissen alleen in geval van 

bijkomende omstandigheden onrechtmatig is, die 

omstandigheden waren hier niet gesteld



Onrechtmatige overheiddaad

Inhoudelijke normen

– Geen afzonderlijke bepaling (dus regels BW 

toepassen, bijvoorbeeld ABRvS 23 maart 2011, JB 

2011, 120)

– Art. 6:162 en 163 BW

– Onrechtmatig handelen

– Toerekenbaarheid

– Schade

– Causaal verband

– Relativiteit



Onrechtmatigheid

Verlengde besluitvorming

Besluit Schade?

Beslising op bezwaar Schade?

Vernietiging

Beslissing op bezwaar

Nieuw besluit/handhaving primair besluit



Onrechtmatigheid

HR 19 december 2008, NJ 2009, 146 m.nt. Mok

– Verlening bouwvergunning met toepassing 19 

WRO(oud) voor uitbreiding verpleeghuis

– Vernietiging bob omdat toereikende ruimtelijke 

onderbouwing ontbrak (bij Afdeling)

– Nieuwe bob; vergunning geweigerd

– Vernietiging bob door rechtbank

– Weer nieuwe bob nu vergunningverlening 

gehandhaafd; bouwplan in voorontwerp 

bestemmingsplan

– Bob blijft in stand bij Afdeling



Onrechtmatigheid

HR 19 december 2008, NJ 2009, 146 m.nt. Mok

– Vordering tot schadevergoeding wegens 

waardevermindering en kosten rechtsbijstand

– Is (eerste) verlening bouwvergunning 

onrechtmatig?

– Afdeling in andere uitspraak 15 december 2004, AB 

2005, 54 m.nt. dG (Meerssen) in dergelijke 

gevallen kan primaire besluit onrechtmatig zijn en 

dan gehoudenheid tot schadevergoeding

– Daarop wordt beroep gedaan; eerste besluit ttv 

nemen ervan onrechtmatig



Onrechtmatigheid

HR 19 december 2008, NJ 2009, 146 m.nt. Mok 

(Hoogland/Rotterdam)

– HR: formele rechtskracht nu besluit uiteindelijk in 

stand is gebleven

– Dat geldt ook ten tijde van het nemen van het 

eerste besluit



Onrechtmatigheid

ABRvS 8 december 2004, AB 2006, 139 m.nt. Van der 

Grinten (Delisea)

– Afdeling hecht aan vaststelling onrechtmatigheid 

primaire besluit ook als herroepen

– Voldoende procesbelang

– ABRvS 15 december 2004, AB 2005, 54 m.nt. dG 

(Meerssen)(in deze zaak was primaire besluit niet 

herroepen)

– ABRvS 24 december 2008, JB 2009, 42 m.nt. 

Albers (Ameland II), primaire besluit was hier 

ingetrokken (na 7 jaar)



Onrechtmatigheid

– ABRvS 17 juni 2009, AB 2009, 263 m.nt. AvH 

(Ballast Nedam), hier was primaire besluit wel 

rechtmatig

– Duidelijk verschil in benadering, voor 

bestuursrechter geldt in beginsel aangeven of 

onrechtmatig

– Wijziging 7:11 Awb veranderen van bevoegdheid 

tot herroeping in verplichting als ttv primaire besluit 

geen rechtmatig besluit kan worden genomen (Van 

Angeren)



Europese recht

Aansprakelijkheid op grond van Europees recht

-de geschonden regel van Unierecht kent aan particulieren 

rechten toe

-de schending van het Unierecht is gekwalificeerd 

-causaal verband tussen deze schending en de geleden 

schade

-recent: HvJ EU 25 november 2010, NJ 2011, 40 m.nt. Mok 

(schending regels arbeidstijd)

-omvang nationaal recht: HvJ EU 9 december 2010, NJ 

2011, 118 m.nt. Mok



Redelijke termijn

Schending redelijke termijn

– EHRM 10 november 2004, AB 2005, 257; EHRM 29 

maart 2006, AB 2006, 294 (Scordino)

– Effectief rechtsmiddel

– (Immateriële) schadevergoeding bij overschrijding 

(€ 1.000-€ 1.500 per jaar dat de procedure duurt)

– Als door de lange duur van de procedure 

spanning en frustratie is ondergaan 

– Vrijheid in begroting schade



Redelijke termijn

Schending redelijke termijn

– Nederlandse bestuursrechters: geen rechtsmiddel 

wel schadevergoeding (€ 500 per half jaar 

overschrijding) of vermindering boete (ABRvS 10 

februari 2010, JB 2010, 98; ABRvS 17 maart 2010, 

JB 2010, 108).

– Spanning en frustratie wordt verondersteld (bijv. 

CRvB 22 september 2006, JB 2006, 312; CBB 4 

december 2007, AB 2007, 403; ABRvS 24 

december 2008, Gemeentestem 7311 (2009), 13)



Redelijke termijn

Schending redelijke termijn

– Totaal 4 (CRvB en CBB) of 5 jaar (ABRvS), 

schadeprocedure telt niet (CRvB 4 mei 2010, AB 

2010, 296 m.nt. Jansen; ABRvS 27 augustus 2010, 

JB 2010, 242).

– Per fase bezien in geval van vernietiging (CRvB 1 

april 2010, JB 2010, 64; CRvB 4 mei 2010, AB 

2010, 296)

– Staat voor rechterlijke fase, bestuur voor 

bezwaarfase



Redelijke termijn

Schending redelijke termijn (art. 6 EVRM)

-Wijze van verkrijgen: heropenen procedure (waarbij Minister 

van Justitie partij wordt) op de voet van art. 8:73 lid 2 Awb 

(bijvoorbeeld ABRvS 4 juni 2008, AB 2008, 229; CRvB 11 juli 

2008, AB 2008, 241; CRvB 12 maart 2009, JB 2009, 135; 

CRvB 30 juni 2009, JB 2009, 208; ABRvS 7 april 2010, JB 

2010, 128).

-kan niet alleen in hoger beroep als geen inhoudelijke gronden 

(CRvB 10 juni 2010, JB 2010, 209)



Redelijke termijn

Schending redelijke termijn

-in beginsel klagen, tenzij pas na zitting blijkt (ABRvS 10 

februari 2010, JB 2010, 98; ABRvS 17 maart 2010, AB 

2010, 182 m.nt. Jansen, JB 2010, 108)

-ook als art. 6 EVRM niet van toepassing is (ABRvS 12 mei 

2010, JB 2010, 213), echter niet tussen overheden (ABRvS 

12 mei 2010, AB 2010, 185 m.nt. Jansen)



Toezicht

Aansprakelijkheid voor toezicht

– De toezichthouder bestaat niet

– Algemeen/specifiek toezicht

– Beginselplicht tot handhaving?

– Mogelijkheden afhankelijk van bevoegdheden

– Toezichthoudersdilemma



Toezicht

HR 13 oktober 2006, NJ 2008, 527 m.nt. Van Dam  

(Vie d’Or)

– Ondergang levensverzekeraar Vie d‘Or die vooral 

levensverzekeringen voor  kapitaalkrachtigen had

– Van 1989-1991 aantal verzekeringen explosief 

gestegen

– Constructie bracht mee dat kosten voor 

verzekeringen pas na geruime tijd konden worden 

terugverdiend (eerst hoge kosten en lage 

inkomsten)

– Omdat eigen vermogen ontoereikend was werden 

baten naar voren gehaald (met uiteraard risico)



Toezicht

HR 13 oktober 2006, NJ 2008, 527 m.nt. Van Dam 

(Vie d’Or)

– Ondergang levensverzekeraar Vie d‘Or die vooral 

levensverzekeringen voor  kapitaalkrachtigen had

– Van 1989-1991 aantal verzekeringen explosief 

gestegen

– Constructie bracht mee dat kosten voor 

verzekeringen pas na geruime tijd konden worden 

terugverdiend (eerst hoge kosten en lage 

inkomsten)

– Omdat eigen vermogen ontoereikend was werden 

baten naar voren gehaald (met uiteraard risico)



Toezicht

HR 13 oktober 2006, NJ 2008, 527 m.nt. Van Dam 

(Vie d’Or)

– Administratie was onvoldoende  vooral om  

omzetstijging tussen 1989-1991 te kunnen 

verwerken

– Daardoor lastig aan solvabiliteitsmarge te voldoen

– Op 18 november  1993 stille bewindvoerder 

aangesteld (art. 34 lid 3 en 4 Wtv(oud))

– Op 15 december 1993 noodregeling uitgesproken 

(art. 66 lid 1 Wtv(oud)); soort van 

onderbewindstelling



Toezicht

HR 13 oktober 2006, NJ 2008, 527 m.nt. Van Dam 

(Vie d’Or)

– Op 11 december 1995 failliet verklaard en polissen 

overgedragen aan andere verzekeraars (Twente 

leven) waarbij verplichting uit polissen aanzienlijk 

zijn gekort

– Verzekeringskamer heeft op verschillende 

momenten bemoeid met gang van zaken en ook 

ingegrepen (bijv. in 1991 aanwijzing gegeven ivm 

verbetering administratie en nieuw 

financieringsplan en in 1992 mbt aanvulling 

tekorten en structurele oplossing voor solvabiliteit)



Toezicht

HR 13 oktober 2006, NJ 2008, 527 m.nt. Van Dam 

(Vie d’Or)

– Elf polishouders cederen vorderingen aan stichting 

die verzekeringskamer, actuarissen en accountants 

aansprakelijk stelt voor geleden verlies

Verwijt is onder meer dat Verzekeringskamer te 

laat stille bewindvoerder heeft aangesteld

– In hoger beroep op de voet van art. 3:305a BW 

verklaring voor recht gevorderd dat onrechtmatig 

is gehandeld jegens alle polishouders (en verplicht 

is tot vergoeding van schade van polishouders

– Door hof toegewezen



Toezicht

HR 13 oktober 2006, NJ 2008, 527 m.nt. Van Dam 

(Vie d’Or)

– HR: ogv parlementaire geschiedenis strekt Wtv ter 

bescherming vermogensbelangen van polishouders

– Grote beleidsvrijheid tav aard en moment van te 

treffen maatregelen (geen beginselplicht tot 

handhaving)

– Of voldoende toezicht is gehouden afhankelijk van 

alle omstandigheden



Toezicht

HR 13 oktober 2006, NJ 2008, 527 m.nt. Van Dam 

(Vie d’Or)

– Toetsen aan doelmatigheid, evenredigheid, 

proportionaliteit en subsidiariteit

– Toezichthoudersdilemma

– Dat deconfiture niet is voorkomen leidt niet tot 

oordeel dat onrechtmatig is gehandeld

– Als maatregel wordt getroffen effectiviteit in het 

oog houden en zo nodig meer effectieve maatregel 

nemen (afhankelijk van in het verleden al getroffen 

maatregelen en effectiviteit daarvan)



Toezicht

HR 13 oktober 2006, NJ 2008, 527 m.nt. Van Dam 

(Vie d’Or), zie ook HR 17-9-2010, NJ 2011, 418:

– Onrechtmatig als:

―in de omstandigheden van het geval uitgaande van de gegeven 

waarover werd beschikt of behoorde te worden beschikt en 

gelet op al getroffen maatregelen en effectiviteit daarvan, alle 

belangen in aanmerking genomen – nadelige effecten daaronder 

begrepen – met het oog op de aantasting van individuele 

vermogenbelangen van polishouders in redelijkheid niet tot het 

oordeel heeft kunnen komen dat dat ook zonder de benoeming 

van een stille bewindvoerder het gevaar voor een deconfiture zo 

veel mogelijk bleef afgewend.‖



Toezicht

HR 9 juli 2010, RvdW 2010, 898 (Enschede)

-schending van de plicht effectieve veiligheidsmaatregelen 

te nemen leidt ook tot aansprakelijkheid leidt indien het 

gevaar zich realiseert op een wijze of met gevolgen die 

de dader niet kende 

-maar alleen indien de verwezenlijking van dat gevaar zou 

zijn voorkomen door de veiligheidsmaatregelen die 

hadden behoren te worden getroffen ten aanzien van de 

bekende risico‗s



Toezicht

HR Enschede

-volgens het hof is die plicht niet geschonden

-uitgangspunt ‗kelderluikcriteria‘

-noopte niet tot nemen maatregelen nu Staat uitsluitend is 

aangesproken op de grond dat hij onvoldoende 

maatregelen heeft genomen om een door anderen in het 

leven geroepen gevaarlijke situatie op te heffen

-niet komen vast te staan dat de Staat niet mocht 

vertrouwen op het Chinese overheidstoezicht.



Toezicht

HR Enschede

-Staat mocht uitgaan van juiste classificatie van vuurwerk 

op de voet van 'de VN-Richtlijnen', 

-ondanks de waarschuwingen van TNO

-ondanks bekendheid met de dubieuze moraliteit in de 

vuurwerkbranche

-werd overigens door Staat betwist



Toezicht

Hof Den Haag 24 augustus 2010, NJ 2011, 418 

(vuurwerkramp Enschede): 

- regelgeving door de Staat toereikend

- nakoming door de Staat van eigen veiligheidseleid 

- onderzoeksresultaten Culemborg brengen niet mee dat 

de Staat en/of gemeente bekend was met 

‗classificatieprobleem‘ en bekendheid met overtreding in 

het algemeen van de vergunningen door zgn. 1.1 

vuurwerkopslag



Toezicht

Hof Den Haag (Enschede)

-Het hof komt tot het oordeel dat niet kan worden 

aangenomen dat de Staat en de gemeente het risico van 

een massa-explosie bij SEF kenden of uit rapportages of 

anderszins hadden moeten kennen

-vergunningen en bestemmingsplan hebben bovendien 

formele rechtskracht (geldt ook voor advisering door 

Staat)

-niet om handhaving gevraagd en overleg met SEF

-handhaving discretionaire bevoegdheid



Causaal verband

Causaal verband

– In beginsel zelfde regels

– 6:162 en 6:98 BW

– Bewijslast benadeelde (HR 29 november 2002, NJ 

2004, 305 m.nt. DA (Kastelijn/Achtkarspelen)

– HR 23 juni 1989, NJ 1989, 441 (Kennis/Budel)

– HR 7 december 2001, NJ 2002, 576 m.nt. JBMV 

(Leeuwarden/Los)

– ABRvS 28 juli 2010, AB 2011, 240; huurderving bij 

niet (tijdig) handhaven (geluidsoverlast)

– CBB 27 juni 2011, AB 2011, 269 (bestu dwang)



Causaal verband

Verlengde besluitvorming

Besluit Schade?

Beslising op bezwaar Schade?

Vernietiging

Beslissing op bezwaar

Nieuw besluit/handhaving primair besluit



Causaal verband

Causaal verband en primair besluit

– ABRvS 8 december 2004, AB 2004, 139 

(Delisea)(onrechtmatigheid erkend); ABRvS 2 

februari 2011, JB 2011, 64

– HR 19 december 2008, NJ 2009, 146 m.nt. Mok 

(Rotterdam/Hoogland)



Causaal verband

Omkering bewijslast

– ABRvS 15 december 2004, AB 2005, 54 m.nt. dG 

(Meerssen)



Relativiteit

Relativiteit

– Persoon beschermt?

– Soort schade

– Wijze van ontstaan van schade

– Ook in bestuursrecht; ABRvS 28 juli 2010; Wm 

beschermt ook economische belangen

– Concurrenten (meestal niet, maar Ameland, 

rechtszekerheid)

– Relativiteitsvereiste in art. 1:9 Chw en 8:69a 

ontwerp-Awb is wat anders



Relativiteit

Relativiteit en belanghebbende

– HR 14 juni 1991, NJ 1991, 693 (Rigter/Laren);

– HR 3 februari 2006, NJ 2006, 325 m.nt. Mok 

(Staat/SFR) (afgeleid belang);

– Concurrenten (geen relativiteit)



Toezicht en relativiteit

HR 7 mei 2004, NJ 2006, 281 m.nt. Hijma (Paes/Staat 

e.a.)

- geen bescherming tegen in beginsel 

onbepaalde groep van benadeelden

- wel als specifieke bescherming (zoals bij financieel 

toezicht), Vie d‘Or

- proportionaliteit



Omvang schade

Kosten rechtskundige bijstand bezwaar (7:15)

– Als beroep gegrond is of gegrond had moeten 

worden verklaard

– Niet bij: niet ontvankelijkheid en handhaven 

primaire besluit

– Aan bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid 

(complexiteit regelgeving, terugkomen wegens 

wetswijziging niet ABRvS 24 februari 2011, AB 

2011, 116 m.nt. Ortlep), niet alleen formele 

gebreken CRvB 7 januari 2011, JB 2011, 53



Omvang schade

Wettelijke rente

– In beginsel vanaf nemen onrechtmatige besluit 

(IJsselmuiden/Brink), geldt voor alle besluit die niet 

zien op betaling van geldsom (ook in zuiver 

schadebesluit)

– Bij betalingsverplichting art. 4:102 Awb

– Ten onrechte betaling door burger (lid 1): moment 

betaling tot terugbetaling

– Ten onrechte niet betaling door bestuursorgaan (lid 

2): gaat lopen na beslistermijn en betalingstermijn 

(4:87 Awb)



Eigen schuld

HR 10 april 2009, NJ 2009, 515 m.nt. Mok

– HR 29 april 1994, NJ 1997, 396 m.nt. MS 

(Schuttersduin), bouwen voordat vergunning 

onherroepelijk is (in dat geval vernietigd en kon 

niet meer worden verleend) op eigen risico en kan 

gemeente niet aanspreken, tenzij gewekt 

vertrouwen

– Recent: ABRvS 2 februari 2011, AB 2011, 131



Verjaring

Verjaring

– 3:310 BW, vijf jaar na bekendheid met dader en 

schade (redelijkerwijs in staat vordering in te 

stellen)

– Oude recht: Talma/Friesland gaat lopen na 

vernietiging bestuursrechter

– Of bij erkenning aansprakelijkheid

– Hoe als schade door primair besluit veroorzaakt?



Risicoaansprakelijkheid

HR 17 december 2010, JB 2011, 93 (Wilnis)

— Nacht 25/26 augustus 2003 woonwijk Wilnis blank

— 230.000 m3 water, enkele honderden getroffen 

bewoners

— Doordat (uitgedroogde) veendijk verschoof



Risicoaansprakelijkheid

Rapporten

— GeoDelft (io Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en 

Vecht)

— Ir. S. Baars (io gemeente De Ronde Venen)

— F.J.M. Houden ‗Wat Wilnis ons leert‘ (io alle 

partijen), dit onderschrijft mn GeoDelft rapport

— Uit deze rapporten blijkt dat droogte een grote 

bedreiging vormt voor veendijken (Baars meent 

overigens dat droogte niet bepalend was voor 

gebrek maar slechts voor moment verschuiven)



Risicoaansprakelijkheid 

Procedure

— Gemeente stelt Hoogheemraadschap (HHS) 

aansprakelijk voor kosten bestrijding en herstel

— HHS: (i) geen opstal, (ii) schade is veroorzaakt 

door water en niet door dijk en (iii) dijk niet 

gebrekkig

1)

1 1



Risicoaansprakelijkheid 

Rechtbank

— Eerste twee gronden verworpen

— Feit dat bezwijkt: vermoeden dat niet voldeed aan 

eisen

— Maar: HHS slaagt in tegenbewijs, want in 2003 niet 

bekend dat langdurige droogte tot een 

dijkverschuiving kan leiden

— Stand van techniek na Wilnis blijft buiten 

beschouwing



Risicoaansprakelijkheid 

Hof

— Dijk is opstal

— Dijk voldeed niet aan eisen, onbekendheid van 

gevaar van verdroging komt voor rekening HHS

— Nu gevaar zich heeft verwezenlijkt volgt daaruit 

aansprakelijkheid

— Noch financiële kaders noch stand wetenschap en 

techniek maken dat anders

1)



Risicoaansprakelijkheid

Conclusie Spier (A-G die Hoge Raad adviseert)

- Dijk is geen opstal want te vergaande 

overheidsaansprakelijkheid (gelet op mogelijke 

natuurrampen), was in cassatie niet over geklaagd

- Toch oordeel hof niet onjuist want is inderdaad niet 

natuurlijk



Risicoaansprakelijkheid

A-G Spier (vervolg)

— Normatieve benadering van gebrek aan de hand 

van Kelderluik-criteria:

— Mate van waarschijnlijkheid onoplettendheid

— Kans op ongevallen

— Ernst van gevolgen

— Mate van bezwaarlijkheid van 

voorzorgsmaatregelen



Risicoaansprakelijkheid

Hoge Raad

– Art. 6:174 BW:

– Eisen uit een oogpunt van veiligheid

– Daarbij spelen gedragsnormen 

(veiligheidsvoorschriften) en algemene 

zorgvuldigheidnormen een rol

– Als voldoet aan geldende veiligheidsvoorschriften 

betekent dat echter niet dat opstal niet gebrekkig 

kan zijn



Risicoaansprakelijkheid

Hoge Raad (vervolg):

– Vraag of gebrekkig afhankelijk van 

omstandigheden:

– Aard van opstal (voor publiek toegankelijk of niet)

– Functie van de opstal

– Fysieke toestand (ten tijde van verwezenlijking 

gevaar)

– Te verwachten gebruik door derden

– Kans op verwezenlijking gevaar

– Mogelijkheid en bezwaarlijkheid 

voorzorgsmaatregelen



Risicoaansprakelijkheid

Hoge Raad (vervolg)

– Specifiek voor overheden:

– Toekomende beleidsvrijheid

– Financiële middelen

– Ontleend aan PG wegbeheerdersaansprakelijkheid



Risicoaansprakelijkheid

Hoge Raad (vervolg)

– Toegepast op dit geval:

– Aard en bestemming dijk

– Waarborgfunctie veendijk (bescherming 

omwonenden)

– Fysieke toestand (ten tijde verwezenlijking gevaar, 

naar objectieve maatstaven te beoordelen 

kenbaarheid van gebrek en gevaar)

– Beleidsvrijheid en financiële middelen

– Stand wetenschap en techniek

– Mogelijkheid nemen veiligheidsmaatregelen



Risicoaansprakelijkheid

Hoge Raad (vervolg)

– Bij verwezenlijking gevaar wordt gebrekkigheid 

veronderstelt behoudens tegenbewijs door overheid

– Onbekendheid gevaar dus niet zonder meer voor 

risico overheid (dat oordeelde hof)

– Met name niet als naar de toenmalige stand van 

wetenschap en techniek niet kenbaar (vgl 6:185 lid 

1 onder e BW ‗onmogelijk te ontdekken‘)



Risicoaansprakelijkheid

Hoge Raad (vervolg)

– Verweer niet kenbaarheid gevaar niet makkelijk 

aanvaard

– Bestemming en waarborgfunctie zijn zwaarwegende 

factoren die kunnen meebrengen dat (i) aan andere 

omstandigheden minder gewicht toekomt of (ii) die 

hoge eisen stellen aan onderbouwing niet 

kenbaarheid gevaar



Risicoaansprakelijkheid

Hoge Raad (vervolg)

– Arrest hof Amsterdam wordt vernietigd en 

verwezen naar hof 's-Gravenhage om opnieuw te 

beoordelen

– Nog niet heel makkelijk



Nieuwe regeling

Wetsvoorstel nadeelcompensatie en 

schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

– Regeling voor onrechtmatige daad (nagenoeg alleen 

procedureel)(nieuwe titel 8.4 Awb)



Wetsontwerp

Onrechtmatige daad

Art. 8:88:

– Onrechtmatig besluit

– Onrechtmatige voorbereidingshandeling 

(onrechtmatigheid besluit moet vaststaan)

– Niet tijdig nemen besluit

Art. 8:89:

– CRvB en Belastingrechter uitsluitend bevoegd 

op hun terrein (geldt in belastingrecht niet  

voor niet appellabele besluiten, voorbereiding?)

– Rest alleen burgerlijke rechter (muv < € 5.000)



Wetsontwerp

Onrechtmatige daad

– Art. 8:90-8:92 en 8:94:

– Verzoekschriftprocedure

8:90 lid 2 wel 8 weken voor verzoek schriftelijk 

vragen om vergoeding (vroegere zuivere 

schadebesluit)(bij rechter van besluit)

8:91 kan ook hangende beroep of hoger beroep 

tegen schadeveroorzakende besluit (in hoger 

beroep kan bestuursrechter er over beslissen)

8:92 eisen verzoekschrift (oa specificatie schade 

en bedrag daarvan; mag later verhogen)



Wetsontwerp

Onrechtmatige daad

- 8:94: Regels Awb over bezwaar en beroep 
grotendeels van overeenkomstige toepassing

- soms bijzonder (8:72 vernietiging is niet 
meer aan de orde want gaat om verzoek).
- ook voorlopige voorziening mogelijk 
(voorschot op schadevergoeding); 8:81 e.v. 
Awb; alleen als bodemprocedure loopt; 
exclusief (niet naar burg. rechter)
- griffierecht alleen als na procedure over 
besluit wordt gevraagd



Wetsontwerp

Onrechtmatige daad

Art. 8:93:

– Verjaringsregeling; 3:310 BW van toepassing, 

met aanpassingen

– Aanvang:

- Onherroepelijke vernietiging 

schadeveroorzakende besluit 

(uiteraard alleen als procedure over 

besluit is beëindigd)

- Erkenning onrechtmatigheid Art. 

8:90-8:92 en 8:94:



Wetsontwerp

Onrechtmatige daad

– Art. 8:73 en 8:73a Awb vervallen

– Geen mogelijkheid meer voor zuiver schadebesluit 

(tenzij bij CRvB)


