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Titel 8.4 Awb  
 

 

 
•  Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij 

onrechtmatige besluiten (Stb. 2013/50) 
•  2 onderwerpen: 

- titel 4.5 nadeelcompensatie 
- titel 8.4 schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten 

 
•  Titel 8.4 - i.w.tr. per 1 juli 2013, Stb. 2013/162 
•  Titel 4.5 - i.w.tr. na aanpassing veel wetten 

Overgangsrecht: (Artikel IV, Stb 2013/50) Schadeveroorzakend besluit of 
handeling vóór 1 juli 2013 -> oud recht (let op lid 2 en lid 3) 

 
 

 



Wat is er nieuw? Titel 8.4 Awb 
 
 

Schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten 
 
•  zuiver schadebesluit niet meer appellabel (maar bestaat nog 

wel!) 
•  nieuwe zelfstandige verzoekschriftprocedure 

  
 verzoek al dan niet tijdens beroep en hoger beroep (8:91 en 
8:90 Awb)  
  

 
 



Bevoegdheid bestuursrechter  
art. 8:88 Awb 
 
schade a.g.v.:  

 -  onrechtmatig besluit (a) 
 -  onrechtmatige handelingen ter voorbereiding van 
  een onrechtmatig besluit (b) 

  -  niet (tijdig) nemen van besluit (c)  
 -  onrechtmatige handelingen t.a.v. 
   * ambtenaren e.d. (d) 
   * vreemdelingen (art. 72a Vw 2000) 

 
8:88 lid 2 + 8:90 lid 1 = procedurele connexiteitseis 

 



 De nieuwe rechtsmachtverdeling (8:89 Awb) 

Op terrein CRvB  en belastingrecht: exclusief 
       
 bestuursrechter  

 
 Op terrein ABRvS en CBb:  

 - bij vorderingen boven de € 25.000: exclusief 
       burgerlijke 

rechter  
 

 - bij vorderingen tot € 25.000: keuzevrijheid (maar één 
     rechter tegelijk (lid 3 en 4) 

 
  

 



Burgerlijke rechter na 
bestuursrechter 

 Zolang een verzoek bij de bestuursrechter 
 aanhangig is, verklaart de burgerlijke rechter een 
 vordering niet ontvankelijk (8:89 lid 4 Awb).  

 
  Na afloop van bestuursrechtelijke procedure, kan de 

 eiser naar de burgerlijke rechter voor schade die 
 boven de 25.000 uitgaat.  

 
   



De 25.000-grens 
 
Vermeerdering van eis tot boven € 25.000? 

 MvT: bestuursrechter kan dan uitspraak doen 
 tot max 25.000. Voor het meerdere naar de 
 burgerlijke rechter. En dan is de burgerlijke rechter 
 gebonden aan het oordeel van de bestuursrechter ‘over de bij hem 
 gevorderde schade’. 

 
 
 
 
 
 

 
Splitsen vordering?  

 Wet verzet zich er niet tegen. Maar als 
 het totaal boven de 25.000 uitkomt:
 waarschijnlijk voor het meerdere toch 
 naar de burgerlijke rechter 



Verjaring 

 Art 8:93 Awb verwijst naar art. 3:310 BW 
met dien verstande dat 
 
- verjaringstermijn niet aanvangt voordat de vernietiging 
onherroepelijk is geworden  

 * HR 28 oktober 1994, NJ 1995, 139 (Talma/Friesland) 
 
- of het bestuursorgaan de onrechtmatigheid heeft erkend (incl. 
herroeping en  intrekking) 

  



… even tussendoor Moment van erkenning 
-  HR, NJ 1993/642 St Oedenrode/Van Aarle  

 als van beroep is afgezien omdat het bestuursorgaan de 
onrechtmatigheid had erkend  

-  ABRvS, BR 2005, 140: geen uitzondering als eiser niet in 
een ongunstiger positie is gekomen dan het geval zou zijn 
geweest indien het bestuursorgaan van meet af aan de 
onrechtmatigheid had ontkend. 
 i.h.a.: erkenning moet gedaan zijn toen bezwaar/beroep 
nog kon worden ingediend of doorgezet. 

 
-  zo ook: Hof Arnhem-Leeuwarden 10 dec 2013 

ECLI:NL:GHARL:2013:9438 



Eigen schuld en risico 
  



Eigen risico vergunninghouder 
•  Gebruik maken van een nog niet 

onherroepelijke vergunning (HR 29 april 1994 AB 
1994, 530 Schuttersduin en ABRS 3 juli 2002, AB 2003, 306).  

 
 
•  Wat als de vergunninghouder afwacht? 
-  HR 10 april 2009, AB 2009, 320 (Barneveld/Berkenhorst) 
-  ABRS 2 februari 2011, AB 2011/131 (Hoek van Holland) 

 



Niet tijdig beslissen 



Onrechtmatig niet tijdig beslissen 

 Overschrijding van de beslistermijn kan 
onrechtmatig zijn,ook al heeft het 
(tardieve) besluit formele rechtskracht. 

  HR 22 oktober 2010, NJ 2011, 6 en ABRvS 21 juli 2010, LJN BN 
1930. vgl: HR 25 oktober 2002, AB 2003, 421 Heeze-Leende/
Lammers en CRvB 28 juni 2002, AB 2003, 9. 

 
 
 



- 
HR 22 okt 2010, NJ 2011, 6:  
-  het enkele overschrijden van de 

beslistermijn is nog niet onrechtmatig 
-  maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm 
-  bijkomende omstandigheden: 

-  mate van overschrijding 
-  oorzaak ervan 
-  kenbaarheid van de belangen 

Ook: HR 16 september 2011, RvdW 2011, 1103 (in een Arubaanse 
zaak) 

Let op: HR 11 januari 2013, JB 2013/43 (o.a. relativiteit) 



Causaal verband bij niet tijdig 
beslissen 

  
 Je moet je afvragen wat er beslist zou zijn 
als er wel tijdig een besluit zou zijn 
genomen. 
 (ABRvS 28 juli 2010, AB 2011, 240, r.o. 2.6.4). 

 
  



nadeelcompensatie 



Rechtsmachtverdeling Wns 

Nadeelcompensatie steeds bij bestuursrechter  
 (toekomstig art. 4:126 Awb) 

 
Verruiming van de connexiteit:  

 art. 4.126:  
 publiekrechtelijke bevoegdheid of taak 

 



Nadeelcompensatie 
ABRvS 5 december 201112232/1/T1/A2 

Normaal maatschappelijk risico 
 Vooropgesteld wordt dat de vaststelling 

van de omvang van het normaal maatschappelijk 
risico of normaal ondernemersrisico in de eerste 
plaats aan het bestuursorgaan is.  

 Dit komt daarbij beoordelingsvrijheid toe. 
Het bestuursorgaan zal zijn vaststelling naar 
behoren moeten onderbouwen. De 
bestuursrechter toetst de besluitvorming op 
rechtmatigheid en daarmee dus ook aan het 
égalité-beginsel. 
 



Vaste drempel of korting of vaste drempel in combinatie 
met korting: in beginsel met het oog op uniformiteit en de 
voorspelbaarheid aanvaardbaar.  
 
Het is niet aan de bestuursrechter om in dit verband een 
percentage vast te stellen, maar om te toetsen op de wijze 
zoals hiervoor is overwogen.  
 
Het bestuursorgaan zal, als daartoe op grond van de door 
de benadeelde verschafte gegevens aanleiding bestaat, 
moeten beoordelen of deze drempel of korting ook 
onverkort toepassing kan vinden in de omstandigheden 
van het geval.  
 
Naarmate een bestuursorgaan een hoger percentage 
hanteert, geldt dat er zwaardere eisen aan de motivering 
worden gesteld (vergelijk ABRvS 30 mei 2012 in zaak nr. 
201104496/1/T1/A2) 


