
 

 

Schade en de bestuursrechter 

Kars de Graaf & Bert Marseille 

1 Inleiding 

De afgelopen drie jaren hebben wij Leo Damen met stijgende bewondering ga-
degeslagen. Ondanks zijn werkzaamheden als decaan van de Groningse rechten-
faculteit bleek hij in staat aan de lopende band belangwekkende annotaties, arti-
kelen en boeken over de meest uiteenlopende bestuursrechtelijke onderwerpen 
te schrijven. Over Leo’s toekomst maken wij ons dan ook enigszins zorgen. 
Blijven er – nu hij per 1 september 2006 niets meer hoeft en zich dus volledig 
kan richten op het wetenschappelijke schrijfwerk – nog wel genoeg bestuurs-
rechtelijke onderwerpen over om de komende decennia al schrijvend te vullen? 
 In deze bijdrage willen we proberen Leo warm te maken voor een onderwerp 
waarover hij zich naar onze mening de afgelopen jaren te weinig heeft uitgela-
ten, maar waarvoor geldt dat bestuursrechtelijk Nederland – gezien de complexi-
teit van het probleem1 – Leo’s visie goed kan gebruiken: de betrokkenheid van 
de bestuursrechter bij geschillen over schade ten gevolge van onrechtmatig 
overheidshandelen. 
 Wij denken dat Leo een belangrijke bijdrage aan de discussie zou kunnen le-
veren. Hierna maken wij een aantal opmerkingen waarmee hij zijn voordeel zou 
kunnen doen – hetzij ter inspiratie, hetzij om zich er tegen af te zetten. Onze 
opmerkingen betreffen drie problematische aspecten van de bemoeienis van de 
bestuursrechter met geschillen over schade. In paragraaf 2 bespreken wij als eer-
ste probleem de reikwijdte van de betrokkenheid van de bestuursrechter bij het 
beoordelen van schadeclaims over onrechtmatig overheidsoptreden. Het tweede 
probleem, de verhouding tussen het rechterlijk oordeel over de (on)rechtma-
tigheid van het overheidshandelen en dat over de schadeplichtigheid van de 
overheid, is in paragraaf 3 aan de orde. In paragraaf 4 ten slotte gaan we in op de 
aard van de procedure met behulp waarvan de bestuursrechter tegen de overheid 
gerichte schadeclaims zou moeten beoordelen. Er bestaat toenemend enthousi-

_______________ 

1. Zelfs erkende deskundigen hebben geen pasklare oplossingen voorradig. Zie bijvoor-
beeld: B.J. Schueler, Schadevergoeding en de Awb, Deventer: Kluwer 2005, p. 68-69; 
B.P.M. van Ravels, ‘Wederom: tot schade van allen!’, BR 2005, 118, p. 518-524. 

P205625
Text Box
K.J. de Graaf & A.T. Marseille, 'Schade en de bestuursrechter', in: K.J. de Graaf, A.T. Marseille & H.B. Winter (red.),Op tegenspraak. Opstellen voor prof. mr. L.J.A. Damen, BJu 2006, p. 179-191



180       KARS DE GRAAF & BERT MARSEILLE 

 

asme voor het invoeren van een schadeverzoekschriftprocedure in het bestuurs-
recht, niet alleen omdat die procedure beter zou zijn toegesneden op de aard van 
het geschil waarover de rechter moet oordelen dan het huidige besluitenproces-
recht, maar ook omdat het een belangrijke functie zou kunnen vervullen bij het 
oplossen van de eerste twee in het voorgaande genoemde problemen. 

2 De betrokkenheid van de bestuursrechter bij schadeclaims 
over onrechtmatig overheidsoptreden 

De betrokkenheid van de bestuursrechter bij geschillen over schade door on-
rechtmatig overheidshandelen is beperkt. Iemand die schade heeft geleden als 
gevolg van een handeling van het bestuur in het kader van de uitoefening van 
een publiekrechtelijke bevoegdheid, kan voor schadevergoeding altijd bij de 
burgerlijke rechter terecht, en kan zich in bepaalde gevallen tevens tot de be-
stuursrechter wenden.2  
 De bestuursrechter is in beeld bij schade als gevolg van besluiten3 waartegen 
bij hem beroep mogelijk is. Wordt het beroep gegrond verklaard, dan is de on-
rechtmatigheid van het bestreden besluit gegeven en ligt de weg naar schadever-
goeding open.4 De bestuursrechter kan daarover oordelen in reactie op een ver-
zoek dat tijdens de beroepsprocedure is gedaan,5 maar ook in het kader van een 
beroep tegen een appellabel zelfstandig schadebesluit.6 Omdat de bevoegdheid 
van de bestuursrechter niet af doet aan die van de burgerlijke rechter,7 betekent 
het feit dat de gelaedeerde de bestuursrechter kan benaderen, niet dat hij de bur-
gerlijke rechter niet zou mogen benaderen: hij heeft de keuze. 
 
Er bestaat onvrede over de rechtsmachtverdeling bij schadeclaims voor on-
rechtmatig overheidsoptreden. De bezwaren zijn divers.  

_______________ 

2. Zie uitvoeriger: L.J.A. Damen e.a., Bestuursrecht 1, Den Haag: BJu 2005, p. 214-227; 
Schueler 2005, hoofdstuk 2 en 3.  

3. Soms staat beroep open tegen handelingen die geen besluiten zijn. Zie bijvoorbeeld art. 
8:1 lid 2 Awb.  

4. HR 31 mei 1992 (Van Gog/Nederweert), AB 1992, 290 m.nt. Van der Burg, NJ 1993, 
112 m.nt. Brunner. 

5. Art. 8:73 Awb; ‘op verzoek’ en ‘kan’ omdat voor de betrokkene en voor de rechter toe-
passing berust op een keuze; beiden kunnen kiezen voor de burgerlijke rechter (MvT, PG 
Awb II, p. 474).  

6. CRvB 28 juli 1994, AB 1995, 133 m.nt. Van Male, JB 1994/264 m.nt. Bentreu/Van der 
Ham; ABRvS 6 mei 1997, AB 1997, 229 m.nt. Van Buuren, JB 1997/118 m.nt. Simon. 

7. HR 19 december 1999 (Groningen/Raatgever), AB 2000, 89 m.nt. Van Buuren, JB 
2000/4 m.nt. Stroink. 
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Zo wordt wel betoogd dat de bestuursrechter ongeschikt is te oordelen over deze 
schadeclaims. Weliswaar is minder vaak dan in het verleden te horen dat be-
stuursrechters weinig kennis en ervaring hebben met schadegeschillen, maar be-
zwaarlijk acht men wel dat zonder professionele rechtshulp kan worden gepro-
cedeerd (‘complexe schadegeschillen verdienen deskundige advocaten’) en het 
bestuursrecht niet over de hele linie rechtspraak in twee instanties kent (‘com-
plexe schadegeschillen verdienen de mogelijkheid van hoger beroep’).8 
 Omgekeerd wordt betoogd dat juist de civiele rechter ongeschikt is om tegen 
de overheid gerichte schadeclaims te beoordelen. De civiele rechter hanteert te 
starre competentieregels en wordt belemmerd door de opdracht om uitspraken 
van de bestuursrechter en besluiten op bezwaar nauwkeurig te ontleden. De be-
stuursrechter zou het wat dat betreft gemakkelijker hebben, omdat het zijn ‘ei-
gen’ uitspraken zijn, waarvan hij de strekking moet achterhalen.9 
 Los van de vraag welke van de twee rechters de meest geschikte is, zorgt het 
feit dat zowel de civiele rechter als de bestuursrechter bemoeienis heeft met on-
rechtmatig overheidshandelen, er soms voor dat één geschil eerst aan de ene en 
daarna aan de andere rechter moet worden voorgelegd. Is de onrechtmatigheid 
niet alleen gelegen in een appellabel besluit, maar ook in handelingen die het be-
stuur bij de voorbereiding van dat besluit heeft verricht, dan valt eventuele scha-
de die daardoor is veroorzaakt, buiten het bereik van het bestuursrechterlijke 
oordeel.10 Voor een volledige vergoeding van de schade volstaat niet het oordeel 
van de bestuursrechter, maar moet de betrokkene zich ook – of alleen – tot de 
burgerlijke rechter wenden. 
 Een laatste bezwaar is dat nauwelijks te verkopen is dat voor schadegeschil-
len een uitzondering wordt gemaakt op de regel dat de competentie van de civie-
le rechter en de bestuursrechter elkaar uitsluiten. Is door de overheid veroor-
zaakte schade zo bijzonder dat beide rechters erover zouden moeten kunnen 
oordelen?11 
 
Kan het anders en beter? Voor de huidige rechtsmachtverdeling zijn ten minste 
drie alternatieven te bedenken. 

_______________ 

8. Van Ravels 2005, p. 521; P.J. Huisman, ‘De bestuursrechtelijke schadeverzoekschrift-
procedure’, NTB 2006, 12, p. 76-84 (p. 82). 

9. R.J.N. Schlössels, ‘Van Gog/Nederweert op de helling?’, O&A 2005, 42, p. 70-84 (p. 80-
81). 

10. Recent: ABRvS 11 januari 2006, AB 2006, 100 m.nt. Sewandono, JB 2006/55 m.nt. Van 
Maanen. Zie ook de noot van Albers & Schlössels bij ABRvS 7 juni 2006, JB 2006/229. 

11. K.J. de Graaf & A.T. Marseille, ‘De werkelijke en wenselijke rechtsmachtverdeling bij 
aansprakelijkheid voor publiekrechtelijk handelen’, NJB 2004, p. 779-784. 
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Het eerste alternatief is: alle schadegeschillen naar de burgerlijke rechter. Wordt 
daar voor gekozen, dan zijn we terug bij af. Tot de invoering van de Awb gold, 
uitzonderingen daargelaten, dat je voor schadevergoeding bij de civiele rechter 
moest zijn. De bestuursrechter beoordeelde alleen de rechtmatigheid van beslui-
ten waarvan was bepaald dat ze appellabel waren. Er zijn overtuigende argu-
menten voor dit alternatief: geen gesplitste schadegeschillen meer, geen dubbele 
competenties, geen ondeskundig geprocedeer en – vrijwel – altijd de mogelijk-
heid van hoger beroep. Toch zijn er nauwelijks voorstanders te vinden van deze 
terug-naar-af-optie.12 Blijkbaar wordt het als gepasseerd station beschouwd, en 
er zijn trouwens ook nadelen: voor schadevergoeding wegens onrechtmatig 
overheidshandelen zul je veelal naar twee verschillende rechters moeten. 
 Het tweede alternatief is: alle schadegeschillen naar de bestuursrechter. Dit 
alternatief lijkt te realiseren door in de Awb te bepalen dat een belanghebbende 
bij de rechtbank beroep kan instellen tegen de reactie van een bestuursorgaan op 
een verzoek tot vergoeding van schade ‘voortvloeiende uit een bestuursrechte-
lijke rechtsbetrekking’,13 of – eenvoudiger – dat de bestuursrechter kennis neemt 
van het verzoek om vergoeding van schade veroorzaakt bij de uitoefening van 
publiekrechtelijke bevoegdheden.14 De voor- en nadelen van dit tweede alterna-
tief zijn deels vergelijkbaar met die van het eerste. Ook hier geen gesplitste 
schadegeschillen en geen dubbele competenties. Maar ook dit alternatief maakt 
geen eind aan de verbrokkelde rechtsbescherming. Lang niet elke uitoefening 
van een publiekrechtelijke bevoegdheid is immers appellabel bij de bestuurs-
rechter.15 Zal men in dat geval zowel de civiele rechter (voor het van tafel krij-
gen van het besluit) als de bestuursrechter (voor de schade) moeten benaderen? 
Voorwaarde voor – en nadeel van – de verwezenlijking van dit alternatief lijkt 
dat ook de normale bevoegdheid van de bestuursrechter wordt uitgebreid, waar-
door het gehele stelsel op de schop zal moeten. 
 Het derde alternatief is: meer armslag voor de bestuursrechter. Als die de 
vrijheid krijgt of neemt om niet alleen te oordelen over schade die het gevolg is 
van een onrechtmatig appellabel besluit, maar ook de over schade die is ontstaan 
in het kader van de totstandkoming van dat besluit,16 zal het minder vaak voor-
_______________ 

12. Schueler is het om het even, als het maar volledig bij één van de twee terechtkomt, zie: 
B.J. Schueler, ‘Het labyrint rond de schatkist. De verhouding tussen de burgerlijke rech-
ter en de bestuursrechter’, JBplus 2004, p. 83-102. 

13. G.E. van Maanen & R.J.N. Schlössels, ‘Vernietigde besluiten en schadevergoeding’, Gst. 
(2004) 7203.39, p. 139-144 (p. 144). 

14. De kennisname zou plaats moeten vinden in het kader van een schadeverzoekschriftpro-
cedure, waarover meer in paragraaf 4. 

15. Zie bijvoorbeeld art. 8:2 Awb. 
16. Van Maanen & Schlössels 2004, p. 143 lijken aan te sturen op een beperkte verruiming 
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komen dat hij slechts over een deel van een aan hem voorgelegd schadegeschil 
zal kunnen oordelen. 

3 De onrechtmatigheid van het handelen en de 
schadeplichtigheid van de overheid 

Voorwaarde voor vergoeding van schade als gevolg van een appellabel besluit is 
dat de bestuursrechter de onrechtmatigheid van het betreffende besluit heeft 
vastgesteld. De bestuursrechter kan dat alleen doen, als de betrokkene binnen 
zes weken beroep heeft ingesteld. Gebeurt dat niet, dan wordt met het onge-
bruikt verstrijken van de beroepstermijn het besluit geacht rechtmatig te zijn,17 
en worden schadeclaims – uitzonderingen daargelaten18 – kansloos. 
 Verzuimt een belanghebbende beroep in te stellen tegen het schadeveroorza-
kende besluit, en meent hij aan de dreiging van de formele rechtskracht te kun-
nen ontkomen omdat een andere belanghebbende wel met succes beroep heeft 
ingesteld tegen dat besluit, dan wordt hij door de rechter die hij benadert, snel 
uit de droom geholpen. Alleen wie zelf beroep heeft ingesteld tegen een besluit, 
mag het oordeel van de rechter dat het besluit onrechtmatig is, gebruiken als 
grondslag voor zijn schadeclaim. Voor andere belanghebbenden geldt het besluit 
als rechtmatig.19 
 Van een belanghebbende die verzuimd heeft beroep in te stellen, kan nog 
worden gezegd dat hij beter had moeten opletten. Maar er zijn ook personen die 
wel schade lijden door een besluit waarbij zij toch geen belanghebbende zijn.20 
Hoewel hen niets te verwijten valt, kunnen ze met hun claim toch niet bij de be-
stuursrechter terecht.21 
 Vernietiging van het schadeveroorzakende besluit als resultaat van een be-
roep door de gelaedeerde zelf, wordt veelvuldig gezien als een te harde voor-
_______________ 

van de bevoegdheid van de bestuursrechter (‘Wij zijn in dit kader voorstander van een 
verdere concentratie van de schadevergoedingsrechtspraak ten aanzien van besluiten en 
aanverwante handelingen bij de bestuursrechter’), maar kiezen uiteindelijk voor een in-
grijpende herziening. Voorts: Schlössels 2004, p. 80. HR 9 mei 2005, JB 2005/275 m.nt. 
Schlössels lijkt een voorbode van deze ontwikkeling. Zie voorts de noot van Albers & 
Schlössels bij ABRvS 7 juni 2006, JB 2006/229.  

17. B.J. van Ettekoven, ‘Formele rechtskracht vanuit bestuursrechtelijk perspectief’, O&A 
2006, p. 10-23. 

18. Schueler 2005, p. 105-121. 
19. HR 19 juni 1998, NJ 1998, 869 m.nt. Scheltema, AB 1998, 416 m.nt. Drupsteen (Kave-

ka/Apeldoorn). 
20. ABRvS 18 augustus 2004, AB 2004, 395 m.nt. Verheij. 
21. De civiele rechter zal hun de formele rechtskracht van het schadeveroorzakende besluit 

echter niet tegenwerpen. Zie: HR 3 februari 2006, JB 2006/69 m.nt. Schlössels. 
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waarde voor het verkrijgen van schadevergoeding. Dat heeft niet alleen te ma-
ken met begrip voor niet-belanghebbende-gelaedeerden, of met onbegrip voor 
de onbuigzame houding ten opzichte van de onoplettende belanghebbende die 
hoopt te profiteren van zijn alertere medebelanghebbenden, maar vooral met de 
wetenschap dat niet elk onaangevochten besluit van het bestuur rechtmatig is en 
dat belanghebbenden kort de tijd hebben om te beslissen of ze zullen procede-
ren. Daarnaast kunnen slechts de beroepsgronden en de rechtsregels van openba-
re orde tot vernietiging leiden (art. 8:69 Awb). Is het wel terecht dat de overheid 
aldus aansprakelijkheid voor onrechtmatig handelen kan ontlopen? De vraag 
stellen, is haar beantwoorden.  
 
Hoe valt te bewerkstelligen dat degene die schade lijdt door een onrechtmatig 
besluit, een grotere kans heeft die vergoed te krijgen? Voor de gelaedeerde die 
geen belanghebbende is, is het antwoord relatief eenvoudig. Afstemming tussen 
de ‘civielrechtelijke’ en de ‘bestuursrechtelijke’ belanghebbende zorgt er voor 
dat uitgesloten is dat  iemand schade lijdt als gevolg van een besluit waarbij hij 
‘bestuursrechtelijk’ geen belanghebbende is.22 
 Ook aan de passieve belanghebbende die hoopt te profiteren van de door ac-
tieve medebelanghebbenden bewerkstelligde vernietiging van een besluit, valt 
gemakkelijk tegemoet te komen. De rechter hoeft ‘alleen maar’ anders te oorde-
len over de reikwijdte van de onrechtmatigheid van een besluit.23 
 Complexer is de situatie waarin een belanghebbende de beroepstermijn laat 
verstrijken. Wanneer een belanghebbende wordt geconfronteerd met de afwij-
zing van zijn verzoek om vergoeding van de schade, geleden door een besluit 
waartegen hij niet (binnen de termijn) beroep heeft ingesteld, is – anders dan nu 
het geval is – denkbaar dat de rechter niet langer de formele rechtskracht van het 
schadeveroorzakende besluit als uitgangspunt neemt, maar het verzoek van de 
gelaedeerde.24 De rechter zou zich vrij moeten voelen om, in reactie op het ver-
zoek, de onrechtmatigheid van het schadeveroorzakende besluit te beoordelen. 
Enige beperking zou moeten zijn dat de uitkomst van de procedure niet mag in-
houden dat het besluit zijn geldigheid verliest. Een veroordeling van de overheid 
tot schadevergoeding is dan mogelijk. De beoordeling van de schadeclaim zou 
bij voorkeur plaats moeten vinden in een schadeverzoekschriftprocedure. 
_______________ 

22. M. Scheltema & M.W. Scheltema, Gemeenschappelijk recht, Deventer: Kluwer 2003,  
p. 303-304. 

23. B.J.P.G. Roozendaal, ‘De toekomst van de formele rechtskracht’, O&A 2003, p. 149-
159. 

24. Zie daarover J.E.M. Polak e.a., De toekomst van de rechtsbescherming tegen de overheid 
(rapport van de VAR-Commissie Rechtsbescherming), Den Haag: BJu 2004, p. 86-89. 
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Daarnaast is denkbaar dat de vernietiging van een besluit weliswaar gehand-
haafd blijft als voorwaarde voor schadevergoeding, maar dat besluiten minder 
snel en definitief onaantastbaar worden dan nu. Dat kan op twee manieren. In de 
eerste plaats zou de beroepstermijn voor bepaalde categorieën besluiten kunnen 
worden verlengd,25 bijvoorbeeld van zes naar twaalf weken. In de tweede plaats 
zou de vrijheid die het bestuur van de rechter krijgt om verzoeken om herziening 
van rechtens onaantastbaar geworden besluiten af te wijzen, als in zo’n verzoek 
geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden worden genoemd, kunnen 
worden ingeperkt.26 De – relatief – milde opvatting die de Centrale Raad van 
Beroep tot enkele jaren geleden op dit punt was toegedaan,27 alsmede de juris-
prudentie van de Duitse bestuursrechter,28 kan daarbij als inspiratiebron dienen. 

4 Een bestuursrechtelijke verzoekschriftprocedure voor 
schadevergoeding? 

Welke procedure is het meest geëigend voor het beoordelen van de aansprake-
lijkstelling van de overheid voor een (vermeend) onrechtmatige daad? Een 
nieuw in te voeren schadeverzoekschriftprocedure lijkt inmiddels favoriet, niet 
alleen omdat die geschikter zou zijn voor de beoordeling van schadegeschillen 
dan het huidige besluitenprocesrecht, maar ook omdat die een belangrijke bij-
drage zou kunnen leveren aan de oplossing van de in de paragrafen 2 en 3 be-
sproken problemen. In deze paragraaf proberen we te achterhalen of voor dat en-
thousiasme goede gronden zijn. 

4.1 Roeien met de riemen die je hebt…? 

In het huidige stelsel van overheidsaansprakelijkheid staan de burger twee ver-
schillende bestuursrechtelijke procedures ter beschikking om schade wegens on-
rechtmatige daad op de overheid te verhalen: de procedure naar aanleiding van 
een verzoek in de zin van artikel 8:73 Awb en de procedure op grond van een 
door de burger aangevraagd schadebesluit.29 Wat is er mis met deze procedures? 
_______________ 

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

26. Verheij 2005. 
27. H.E. Bröring & A.T. Marseille, ‘De ongekende vrijheden en beperkingen van art. 4:6 

Awb’, JBplus 2002, p. 54-71. 
28. Hartmut Maurer, Algemeines Verwaltungsrecht, München: Verlag C.H. Beck 2002,  

p. 323-326.  
29. Het adjectief zelfstandig is, bij schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad, 

overbodig. Zie N. Verheij, ‘Overheidsaansprakelijkheid in de Awb. Vragen voor de wet-
gever’, O&A 2002, p. 117. 



186       KARS DE GRAAF & BERT MARSEILLE 

 

Artikel 8:73 Awb 
De procedure van artikel 8:73 Awb is in de kern een verzoek-procedure. De 
rechter beoordeelt niet een besluit van het bestuur over schadevergoeding, maar 
een verzoek van een burger. Artikel 8:73 lid 2 maakt het mogelijk dat de rechter 
de omvang van de schadevergoeding pas gaat beoordelen, nadat hij het bestre-
den besluit heeft vernietigd. Het komt zelfs voor dat ook de vraag die aan het 
bepalen van de omvang van de schade vooraf gaat (‘is het bestuur aansprake-
lijk?’), pas in de vervolgprocedure aan de orde komt.30 In dat geval wordt die 
procedure eigenlijk in zijn geheel gevoerd na die over de onrechtmatigheid van 
het bestreden besluit.  
 De procedure op grond van artikel 8:73 Awb is niet zonder problemen.31 De 
voorwaarden voor het volgen ervan zijn strikt. Een partij moet om toepassing 
hebben verzocht, het besluit moet onrechtmatig zijn en de rechter moet bereid 
zijn het verzoek te beoordelen. Omdat slechts schade als gevolg van het bestre-
den besluit kan worden vergoed, blijft schade als gevolg van voorbereidings-
handelingen buiten beeld. Een veel gehoorde klacht is daarnaast dat een verzoek 
om toepassing van artikel 8:73 voorbarig is. Enerzijds is doorgaans de exacte 
hoogte van de schade nog onzeker. Anderzijds staat met de vernietiging van een 
besluit weliswaar vast dat sprake is van een onrechtmatige daad, maar nog niet 
dat tussen die daad en de ontstane schade ook causaal verband bestaat.32 Uit de 
vernietigingsuitspraak blijkt dat causale verband meestal niet, omdat het afhan-
kelijk is van de vraag of het bestuursorgaan ten tijde van het onrechtmatige ver-
nietigde besluit een rechtmatig besluit had kunnen nemen. Toewijzing van scha-
devergoeding is dan afhankelijk van het besluit dat het bestuur neemt in de 
plaats van het vernietigde besluit. 
 Van de 8:73-procedure wordt – vanwege meer en minder valide redenen33 – 
niet vaak gebruik gemaakt.34 Een mogelijke verklaring is de rechtsonzekerheid 
_______________ 

30. Zie: Schueler 2005, p. 32-33. 
31. Zie ook Van Ravels 2005, die vijf problemen onderscheidt en afschaffing van art. 8:73 

Awb bepleit. 
32. L.J.A. Damen, ‘De Amelandse benzinepomp die tijdelijk illegaal was’, AA 2005, p. 276 

e.v.; C.J.N. Kortmann, ‘Pandora revisited. Twee principiële Afdelingsuitspraken over 
causaal verband bij vernietigde besluiten’, Gst. (2005) 7229, p. 257 e.v. (en de reactie 
daarop van R. Kooper in Gst. (2005) 7232, p. 363-364). 

33. Valide: het exacte bedrag van de schade is niet bekend; minder valide: de rechtshulpver-
lener wenst over de schadeaspecten bij de voor hem bekende burgerlijke rechter te pro-
cederen. 

34. Uit gegevens die door een van de auteurs in het kader van het onderzoek Effectiviteit van 
bestuursrechtspraak zijn verzameld (maar niet gepubliceerd), komt naar voren dat 
slechts in geringe mate 8:73-verzoeken worden gedaan (in 10% van de onderzochte 
bouwzaken, en in geen van de onderzochte arbeidsongeschiktheidszaken).  
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over het verloop. Zo is onduidelijk in hoeverre het verzoek om schadevergoe-
ding gedurende de hoofdzaak moet worden gespecificeerd en onderbouwd, om 
tot toepassing van de procedure te kunnen komen.35 Een probleem is daarnaast 
dat de in het bestuursprocesrecht dominante ‘vrij bewijs’-leer in die procedure 
niet op zijn plaats lijkt. De bestuursrechter lijkt – nog meer dan reeds gebruike-
lijk is in de beroepsprocedure – geneigd achterover te leunen en het aan de ver-
zoekende partij over te laten de (hoogte van de) schade spontaan te bewijzen. 
Vanwege de aard van het geschil dat aan de orde is, lijkt de bestuursrechter de 
civielrechtelijke bewijsregels analoog toe te passen (zie art. 150 Rv), zonder dat 
daarvoor een expliciete wettelijke basis bestaat en zonder dat partijen daarop 
voldoende zijn gewezen. Het beginsel van ongelijkheidscompensatie, dat vereist 
dat de rechter de procederende burger helpt bij het herkennen van zijn bewijs-
last, komt daarmee onvoldoende uit de verf. 
 Al met al pleit voor de procedure van artikel 8:73 Awb dat schadevergoeding 
in dezelfde procedure kan worden verkregen waarin ook het schadeveroorza-
kende handelen wordt beoordeeld, maar daar staat tegenover dat de schade 
steeds direct het gevolg moet zijn van een appellabele handeling, in veel geval-
len een verzoek voorbarig is en een hernieuwde beslissing van het bestuur moet 
worden afgewacht. Bovendien leidt de procedure op verschillende punten tot 
rechtsonzekerheid bij partijen. Is de procedure naar aanleiding van een zelfstan-
dig schadebesluit het te verkiezen alternatief? 

Schadebesluit 
Het zelfstandig schadebesluit biedt voor enkele van de problematische aspecten 
van de 8:73-procedure een oplossing. Zo kan de betrokkene wachten met het 
aanvragen van een schadebesluit totdat het hernieuwde besluit door het be-
stuursorgaan is genomen en duidelijk is welke schade exact is geleden. Maar 
ook aan deze procedure kleven problemen. Deels zijn het dezelfde problemen 
(de onrechtmatigheid van het schadeveroorzakende besluit moet zijn vastgesteld 
en de schade moet het gevolg zijn van een appellabele handeling), deels gaat het 
om andere problemen. 
 Een eerste van die problemen is de beroepstermijn. Wordt tegen het schade-
besluit niet binnen zes weken bezwaar gemaakt, dan zal de bestuursrechter de 
belanghebbende de formele rechtskracht van het (afwijzende) schadebesluit te-
genwerpen. De kwalificatie ‘besluit’ zorgt er bovendien voor dat de rechter pas 
in beeld is wanneer op een bezwaarschrift tegen dat besluit is beslist. 

_______________ 

35. Schueler 2005, p. 33.  
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Een tweede probleem is dat de procedure naar aanleiding van een zelfstandig 
schadebesluit niet noodzakelijk leidt tot duidelijkheid over de hoogte van de te 
vergoeden schade. Hoewel het – in het licht van artikel 8:73 Awb en de afwe-
zigheid van discretionaire ruimte voor het bestuursorgaan – voor de hand ligt dat 
de bestuursrechter bij geschillen over schade zo veel mogelijk zelf in de zaak 
voorziet, is hij daartoe niet verplicht. Het beroep kan daardoor makkelijk op een 
deceptie uitlopen, bijvoorbeeld als de uitspraak slechts inhoudt dat het bestuur 
het schadebesluit nog maar eens beter moet motiveren. Op zo’n rechterlijk oor-
deel zit niemand te wachten: partijen willen weten of (en zo ja: hoeveel) er be-
taald moet worden.36  
 Dit alles zorgt er voor dat het besluitenprocesrecht onvoldoende geschikt 
wordt geacht voor het beoordelen van tegen de overheid gerichte schadeclaims. 
Daarmee is de vraag aan de orde of er behoefte is aan een alternatief dat tege-
moetkomt aan alle bezwaren. 

4.2 …of gooien we het over een andere boeg? 

Van diverse kanten is geopperd dat een bestuursrechtelijke verzoekschriftproce-
dure de oplossing is voor veel, zo niet alle in het voorgaande besproken proble-
men. Zien wij het goed, dan is het snel gegaan. In aansluiting op pleidooien voor 
het invoeren van een verzoekschriftprocedure van Polak en Verheij,37 achtte al 
snel daarna de ‘VAR-commissie voor de toekomst van de rechtsbescherming te-
gen de overheid’ het aanbevelenswaardig om een bestuursrechterlijke verzoek-
schriftprocedure in te voeren om – onder meer38 – de burger de mogelijkheid te 
geven schadevergoeding van de overheid te verkrijgen. In november 2005 valt 
vervolgens te lezen dat communis opinio bestaat over het afschaffen van de con-
structie van het zelfstandig schadebesluit,39 en in april 2006 blijkt ook de voor-
zitter van de Afdeling bestuursrechtspraak gecharmeerd van het idee.40  
 
Een verzoekschriftprocedure houdt in dat iemand die schade heeft geleden als 
gevolg van overheidshandelen dat bij de bestuursrechter appellabel is, zich di-
_______________ 

36. C.N.J. Kortmann, ‘De slechte naam van juristen’, NJB 2005, p. 2139 e.v. 
37. J.E.M. Polak, Burgerlijke rechter of bestuursrechter? (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 

1999, p. 85 e.v.; N. Verheij, ‘Een eigen recht(er). Recente verschuivingen in de be-
voegdheidsverdeling tussen burgerlijke rechter en bestuursrechter’, in: A.J.C. de Moor-
van Vugt, J.L. de Wijkerslooth & N. Verheij, Verschuiving van de magische lijn,  
Alphen a/d Rijn: Samsom 1999, p. 48 e.v. 

38. J.E.M. Polak e.a. 2004, p. 77 e.v. 
39. Kortmann 2005, p. 2141 (noot 12). 
40. E.M.H. Hirsch Ballin, ‘Nawoord’, in: Grieven in het bestuursprocesrecht, Den Haag: 

Raad van State 2006, p. 101-103.  
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rect tot de bestuursrechter kan wenden met het verzoek het bestuursorgaan te 
veroordelen tot vergoeding van zijn schade.41 In reactie op het verzoek beslist de 
bestuursrechter of dit voor toewijzing in aanmerking komt, en zo ja, welk bedrag 
aan schadevergoeding de overheid aan de verzoeker verschuldigd is.42 
 Als belangrijk voordeel van de verzoekschriftprocedure wordt genoemd dat 
de gelaedeerde zich direct tot de bestuursrechter kan wenden voor het verkrijgen 
van schadevergoeding. Daarbij wordt wel opgemerkt dat het onbehoorlijk is 
zo’n verzoek rauwelijks in te dienen, zonder dat de gelaedeerde voorafgaand 
daaraan heeft geprobeerd met het bestuursorgaan  tot een minnelijke regeling te 
komen.43  
 Een ander voordeel zou zijn dat de bestuursrechter genoodzaakt wordt on-
middellijk uitspraak te doen over schadevergoeding. Partijen krijgen zodoende 
niet alleen duidelijkheid over het recht op schadevergoeding, maar ook over de 
hoogte daarvan.44 Als in de verzoekschriftprocedure toepassing zou worden ge-
geven aan het bewijsrecht zoals dat in de civielrechtelijke verzoekschriftproce-
dure geldt, zou ook op dat punt meer rechtszekerheid kunnen worden geboden 
aan de gelaedeerde. 
 In de pleidooien ten gunste van een verzoekschriftprocedure is ten slotte re-
gelmatig te horen dat die procedure past in de plannen om de rechtsmacht van de 
bestuursrechter uit te breiden (mocht hij zich gaan bezighouden met geschillen 
over feitelijke handelingen van het bestuur), en om de druk van de formele 
rechtskracht te verlichten (indien vernietiging van het schadeveroorzakende be-
sluit niet langer voorwaarde is voor het verkrijgen van schadevergoeding ten ge-
volge van dat besluit). Goed beschouwd gaat het bij geen van die twee argumen-
ten om een zelfstandig pleidooi voor een verzoekschriftprocedure, maar om het 
benoemen van een mogelijk gevolg van een wenselijk geachte uitbreiding van 
de bemoeienis van de bestuursrechter met geschillen over schade.  

4.3  Een verzoekschriftprocedure: ‘Much ado about nothing’? 

Hoe overtuigend zijn de argumenten voor een verzoekschriftprocedure? Niet 
heel erg overtuigend, wat ons betreft. Op elk van de dragende argumenten ten 
faveure van de verzoekschriftprocedure is namelijk nogal wat af te dingen. 
_______________ 

41. Dit lijkt althans de grootste gemene deler van de vele verschillende voorstellen betref-
fende de verzoekschriftprocedure. 

42. Invoering van een verzoekschriftprocedure hoeft niet noodzakelijk als consequentie te 
hebben dat de bestuursrechter bereid is schadeclaims te beoordelen die zien op besluiten 
die formele rechtskracht hebben gekregen, maar sluit die mogelijkheid evenmin uit. Zie 
Verheij 1999, p. 48.  

43. Huisman 2006, p. 80; Van Ravels 2005, p. 523. 
44. Zo ook Huisman 2006, p. 77. 
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‘De verzoekschriftprocedure maakt het mogelijk het geschil over schade direct 
aan de bestuursrechter voor te leggen; tijdrovende aanvraag- en bezwaarproce-
dures bij het bestuur behoren tot het verleden.’ Dat is waar, maar het neemt niet 
weg dat de voorstanders van de verzoekschriftprocedure zonder uitzondering 
stellen dat de rechter pas zou moeten worden benaderd na overleg tussen gelae-
deerde en bestuur. En dat is precies wat de verzoekschriftprocedure niet, en het 
besluitenprocesrecht wel biedt. 
 ‘De verzoekschriftprocedure zorgt ervoor dat bezwaar- en beroepstermijnen 
geen struikelblok meer vormen voor het bij de rechter aanhangig maken van een 
geschil over schade.’ Ook dat is waar. Maar juist bij het zelfstandige schade-
besluit kunnen de bezwaar- en beroepstermijnen nauwelijks als knellend gelden. 
Immers, de gelaedeerde heeft ruim de tijd om een verzoek om schadevergoeding 
in te dienen. Dat hij vervolgens wel aan termijnen is gebonden, lijkt geen on-
overkomelijk probleem, omdat hij er zelf belang bij heeft dat – als hij het ver-
zoek eenmaal heeft gedaan – de vaart in de discussie blijft.45 
 ‘De verzoekschriftprocedure leidt tot definitieve geschilbeslechting.’ Ook dat 
is waar, maar finale geschilbeslechting is even goed te realiseren in een procedu-
re naar aanleiding van een zelfstandig schadebesluit. Geschillen over schade le-
nen zich bij uitstek voor gebruikmaking door de rechter van zijn bevoegdheid 
zelf in de zaak te voorzien. Om de mogelijkheid van finale beslechting tot ze-
kerheid te maken, kan aansluiting worden gezocht bij de jurisprudentie van de 
Hoge Raad in belastingzaken. Daar heeft de hoogste rechter vastgesteld dat per 
definitie zelf in de zaak moet worden voorzien. Ook kan inspiratie worden geput 
uit het in de vierde tranche van de Awb voorgestelde artikel 8:72a Awb, over de 
verplichte definitieve afdoening van bestuurlijke boetes.46  
 ‘In de verzoekschriftprocedure kan gebruik worden gemaakt van het civiel-
rechtelijke bewijsrecht.’ Dat klopt, maar in een procedure naar aanleiding van 
een zelfstandig schadebesluit kan dat ook. In het bestuursrecht geldt de ‘vrij be-
wijs’-leer. De bestuursrechter verdeelt naar billijkheid stelplicht en bewijslast 
over partijen. Per geschil kan de rechter kijken wat een billijke verdeling is. Het 
ligt voor de hand dat hij in geschillen die materieel gezien dicht tegen het civiele 
recht aanliggen, zich bij zijn beslissingen over bewijskwesties oriënteert op de 
regels die in het civiele recht gelden. Dat geldt ongeacht de vraag of hij over 
zo’n geschil moet oordelen in het kader van een beroep tegen een besluit, of in 
het kader van een vordering/verzoek in een verzoekschriftprocedure. 
_______________ 

45. Een minder strikte benadering van de beroepstermijn, voornamelijk in twee-partijen-
geschillen, kan dit ‘probleem’ desgewenst van zijn scherpe kantjes ontdoen. Zie Verheij 
2005. 

46. Kamerstukken II  2003/04, 29 702, nr. 3, p. 152-153.  
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Al met al is moeilijk te zien waar precies de winst van de verzoekschriftproce-
dure moet worden gevonden. Geen van de vier hier beschouwde argumenten kan 
ons overtuigen. 

5 Conclusie 

Wat levert de ten behoeve van Leo Damen verrichte inventarisatie op? Op één 
van de drie vragen die we hebben opgeworpen, weten we zelf het antwoord, de 
andere twee zijn dus voor Leo. Daarnaast stuitten we al inventariserend op een 
andersoortige vraag, waar anderen dan Leo zich mee bezig zullen moeten hou-
den. 
 De vraag waar wij zelf een antwoord op weten, is of het bestuursrecht toe is 
aan een verzoekschriftprocedure. Wij denken van niet, niet alleen omdat veel 
van de problemen die zich bij de toepassing van het besluitenprocesrecht voor-
doen, met de invoering van een verzoekschriftprocedure gewoon zullen blijven 
bestaan, maar ook omdat al het moois dat een verzoekschriftprocedure kan 
brengen, ook binnen het bestaande besluitenprocesrecht te realiseren valt. Invoe-
ring van een verzoekschriftprocedure lijkt ons evenmin een noodzakelijke con-
sequentie van een eventuele uitbreiding van de rechtsmacht van de bestuursrech-
ter, of van de loskoppeling van vernietigingsberoep en schadevergoedingsactie.  
 De vragen die we graag aan Leo overlaten betreffen precies die twee punten, 
de uitbreiding van de rechtsmacht van de bestuursrechter en de vernietiging als 
voorwaarde voor schadevergoeding. We verwachten echter dat hij bij de beant-
woording daarvan wel op een probleem zal stuiten. Gezien het feit dat op beide 
punten verstrekkende opties in beeld zijn (‘Alle schadegeschillen naar de be-
stuursrechter!’ en ‘Vernietiging geen voorwaarde voor schadevergoeding!’), is 
het de vraag of die oplossingen niet te veel overhoop halen. Want hoe zit het ei-
genlijk met de praktijk? Vormen de tussen-wal-en-schip- en de de-boot-gemist-
situaties die af en toe in de jurisprudentie opduiken het topje van de ijsberg, of 
juist de uitzondering op de regel? Anders gezegd: hoeveel van de geschillen 
over schade die zich tussen overheid en burgers voordoen, worden op dit mo-
ment op procedureel bevredigende wijze beslecht, en hoeveel niet? En welke 
functie vervullen artikel 8:73 Awb, het zelfstandig schadebesluit en de burger-
lijke rechter daarin? Inzicht in dit soort zaken is noodzakelijk voor een verant-
woorde keuze over hoe het verder moet met de afhandeling van tegen de over-
heid gerichte schadeclaims. Behalve door Leo valt er dus ook voor anderen nog 
wel wat werk te verzetten. 
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