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Causaal verband is altijd lastige materie, en dat geldt temeer als er sprake is van meervoudige
schadeoorzaken. Recent heeft de Afdeling een tweetal uitspraken gedaan waarin zij een kader schetst
voor de bepaling van het causaal verband tussen onrechtmatige vergunningverlening, verlengde
besluitvorming en de schade die derden daardoor lijden. Hoewel de resultaten waartoe de Afdeling komt
op het eerste gezicht wel aanspreken, lijkt zij de materie toch nog onvoldoende te hebben doordacht.
Met name de impliciete aanvaarding van rechtmäßiges Alternativverhalten als causale toetssteen is
bedenkelijk. Voorts komt het onderscheid tussen de (retrospectieve) bepaling van het condicio sine qua
non-verband en de (prospectieve) toerekening van schade onvoldoende uit de verf.

1 Inleiding

Op 15 december jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een tweetal
uitspraken gedaan waar al geruime tijd naar werd uitgekeken.[1] Zij behandelen de weerbarstige
materie van het causaal verband bij vernietigde besluiten. Saillant detail is dat de Meerssense zaak
wordt uitgevochten door twee hoogleraren die beiden experts in het bestuursschaderecht zijn. Eiseres
was mw. Grim, naar ik heb begrepen de echtgenote van prof. A.Q.C. Tak. De raad van de gemeente
Meerssen werd bijgestaan door prof. B.P.M. van Ravels. In één opzicht heeft mw. Grim hoe dan ook
een gewonnen zaak: krijgt zij de geclaimde schade niet vergoed, dan kan dat een nieuw argument zijn
voor de stelling van haar echtgenoot, dat de rechters in Nederland 'slappe knieën' hebben.[2] Ik vrees
dat de hier te bespreken uitspraak laatstgenoemde inderdaad in die gedachte zal sterken.
Aanvankelijk was het de bedoeling om aan beide uitspraken een annotatie te wijden, maar gaandeweg
bleken de kernoverwegingen, die in beide zaken gelijkluidend zijn, eigenlijk de gehele problematiek van
het causaal verband en verlengde besluitvorming te bestrijken. De Afdeling verdient zeker een
compliment dat zij erin is geslaagd dit in een luttel viertal alinea's te doen, die voldoende stof bieden
voor een volwaardig artikel. Aan de bespreking van de rechtsoverwegingen laat ik een tamelijk
uitgebreide weergave van de feiten voorafgaan. Die weergave is niet alleen nodig voor een goed begrip
van de materie (de feiten vormen een modelcasus), maar hij illustreert en passant dat het
bestuursprocesrecht teveel ruimte biedt om fout op fout te stapelen zonder dat de bestuursrechter in
staat is het aan hem voorgelegde geschil finaal te beslechten.[3]
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2 De doorsteek Lange Raarberg te Meerssen

Het in de tweede helft van de jaren '90 opgestelde verkeersplan voor de gemeente Meerssen voorziet in
ontlasting van het centrum. Verkeer uit oostelijke richtingen (Houthemerweg en Raarberg) wil het
gemeentebestuur om het centrum heenleiden via de doorsteken Herkenberg naar de Parallelweg (O-Z)
en Lange Raarberg naar de Humcoverstraat (O-N). De doorsteek Lange Raarberg is een doorn in het
oog van mw. Grim. Hij komt recht tegenover de echtelijke woning te lopen met alle visuele en
geluidsoverlast van dien, en zal waardevermindering van het pand tot gevolg hebben.
Voor de aanleg van beide doorsteken verleent de gemeenteraad op 28 mei 1998 vrijstelling ex art. 19
WRO (oud) van het bestemmingsplan. Het daartegen gerichte bezwaarschrift wordt in oktober 1998
ongegrond verklaard, waarna de weg begin 1999 wordt aangelegd.
De rechtbank verklaart op 25 februari 1999 het beroep tegen de doorsteek Lange Raarberg
ongegrond, maar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State acht het hoger beroep
gegrond, omdat GS voor de vrijstelling een verklaring van geen bezwaar hebben verleend in afwijking
van een van wezenlijk belang zijnde beslissing in het vigerende streekplan.[4] Op 20 juni 2000 berichten
GS aan de gemeente dat de doorsteek Herkenberg nochtans in het streekplan past. De doorsteek
Lange Raarberg echter, vergt wel een streekplanherziening. Vervolgens delegeert de gemeenteraad op
25 juni 2000 de bevoegdheid uit het per 3 april 2000 herziene art. 19 lid 1 WRO aan het college van
B&W, dat op 27 juni 2000 een nieuwe beslissing op bezwaar neemt inzake de doorsteek Herkenberg.
De beslissing op de bezwaren tegen de vrijstelling voor de doorsteek Lange Raarberg houdt het college
aan tot GS een verklaring van geen bezwaar hebben verleend. Mw. Grim gaat opnieuw in beroep.
Nadat op 29 juni 2001 het herziene streekplan is vastgesteld doet de rechtbank op 11 december 2001
uitspraak. De rechtbank constateert ten eerste dat B&W niet bevoegd zijn om op de bezwaren te
beslissen.[5] Zij oordeelt bovendien dat het bezwaarschrift niet mocht worden aangehouden, en draagt
de gemeenteraad op om binnen zes weken een besluit te nemen op het bezwaarschrift op straffe van
een dwangsom van ƒ 100 per week met een maximum van ƒ 5000. Het is opmerkelijk dat de rechtbank
voor deze tamelijk formele beslissingen anderhalf jaar nodig heeft gehad. Die vertraging redt de
vrijstelling, want op 8 januari 2002 verlenen GS de nieuwe verklaring van geen bezwaar op basis van
het herziene streekplan, waarna de gemeenteraad op 17 januari 2002 de bezwaren tegen de vrijstelling
voor de derde maal ongegrond verklaart.
Mw. Grim is het inmiddels wel duidelijk dat de doorsteek definitief is, en zij verzoekt de gemeente de
schade als gevolg van de doorsteek ad € 61 340,78 te vergoeden. Deze schade bestaat uit
waardevermindering van de echtelijke woning, gederfd woongenot en kosten van rechtsbijstand.
Zekerheidshalve stelt zij opnieuw beroep in tegen de beslissing op bezwaar van 17 januari 2002. De
gemeenteraad houdt daarop het schadeverzoek aan, omdat de beslissing op bezwaar van 17 januari
2002 nog niet onherroepelijk is. Tegen die aanhouding volgt wederom een bezwaarschrift d.d. 22 maart
2002. Op 11 september 2002 verklaart de rechtbank het op 23 juli 2002 ingestelde beroep tegen fictieve
weigering een beslissing op dit bezwaarschrift te nemen gegrond,[6] waarna de Raad daags daarna het
verzoek afwijst, omdat er nog geen sprake is van een onherroepelijk onrechtmatige vrijstelling. Mw.
Grim maakt weer bezwaar, dat de gemeenteraad op 19 december 2002 ongegrond verklaart, wederom
wegens het ontbreken van een onherroepelijk onrechtmatig besluit. De Raad neemt tevens de
(subsidiaire) overwegingen uit het raadsvoorstel van B&W over, dat causaal verband en relativiteit
ontbreken.
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3 Intermezzo: kan alleen een onaantastbaar primair
besluit schadeoorzaak zijn?

De overweging dat nog geen schadebesluit kan worden genomen zolang het schadeveroorzakende
besluit niet onherroepelijk is, lijkt ontleend aan de jurisprudentie over planschadebesluiten ex art. 49
WRO.[7] Voor een buitenwettelijk schadebesluit als het onderhavige, dat op onrechtmatige daad is
gestoeld, bestaat dergelijke jurisprudentie niet, maar de ratio ervan is wel aanwezig: pas als duidelijk
is dat het schadeveroorzakend besluit niet herroepen wordt, kan de schade definitief worden
vastgesteld.[8] Bezwaarlijk is wel (en dat geldt voor beide typen schadebesluiten) dat de benadeelde bij
langdurig 'gepingpong' eindeloos op de schadevergoeding moet wachten, hetgeen weer aanleiding
kan geven tot nieuwe procedures waarin een voorschot wordt gevraagd.[9] Zoals bekend heeft de
VAR-commissie rechtsbescherming voorstellen gedaan om aan deze bezwaren tegemoet te komen.[10]

In de onderhavige zaak speelde nog een ander aspect een rol, namelijk de vraag of het primaire
vrijstellingsbesluit rechtmatig is zolang het nog niet is herroepen. Immers, conform het systeem van
de Awb was niet de vrijstelling zelf, maar alleen de beslissing op het daartegen gerichte bezwaar
vernietigd. De gemeente zou kunnen betogen, dat nu het primaire besluit zijn gelding niet had
verloren, het vooralsnog voor rechtmatig moest worden gehouden op grond van het leerstuk van de
formele rechtskracht dat, kort samengevat, inhoudt dat de (formele) rechtmatigheid van een besluit
voortvloeit uit zijn geldigheid.[11] Dit leerstuk is ontwikkeld door de civiele rechter, maar ook de
Afdeling overwoog recent nog: 'Als een besluit niet is vernietigd, moet in beginsel van de
rechtmatigheid ervan worden uitgegaan'.[12] Naar mijn oordeel zijn er diverse redenen waarom een
dergelijk betoog (waarvan het mij niet duidelijk is of de gemeente het ook daadwerkelijk heeft
gehanteerd) in dit geval moet falen.
Ten eerste geldt het leerstuk van de formele rechtskracht alleen voor appellabele besluiten. Strikt
genomen zijn primaire besluiten waartegen ex art. 7:1 Awb bezwaar openstaat niet appellabel:
voorwerp van het geschil bij de bestuursrechter is namelijk de beslissing op bezwaar.[13] Dit lijkt
misschien een wat flauwe redenering, want over de band van de beslissing op bezwaar staat in
beroep natuurlijk ook (de rechtmatigheid van) het primaire besluit ter discussie.[14] Maar daar zit hem nu
juist de kneep, want wie aanvaardt dat dat zo is, kan niet tegelijkertijd volhouden dat een vernietiging
van de beslissing op bezwaar geen betekenis kan hebben voor de rechtmatigheid van het primaire
besluit.
Ten tweede is de civiele rechter er heel duidelijk over, dat als aan het primaire besluit hetzelfde
gebrek kleeft als aan de vernietigde beslissing op bezwaar, het primaire besluit in de
onrechtmatigheid deelt.[15] Daarmee in strijd lijkt wellicht het arrest-Lanser/Haarlemmermeer, waar het
primaire schadeveroorzakende besluit uiteindelijk rechtmatig werd geoordeeld ondanks het feit dat de
beslissing op het bezwaarschrift ertegen was vernietigd.[16] Aan dat arrest wordt echter met enige
regelmaat een te ruim geldingsbereik toegekend. B&W van Haarlemmermeer verklaarden het
bezwaarschrift van Lanser niet-ontvankelijk, omdat de aanschrijving bestuursdwang in de optiek van
de gemeente geen besluit was. De Afdeling vernietigde de beslissing op bezwaar, waarna een
gedoogbeschikking (een nieuw primair besluit) volgde en Lanser niet aandrong op een tweede
beslissing op zijn bezwaarschrift. Wel diende hij een schadeclaim in. Dat de Hoge Raad in die
omstandigheden oordeelde dat uitgegaan moest worden van de rechtmatigheid van de
oorspronkelijke aanschrijving is niet zo vreemd: de bestuursrechter had immers nog in het geheel
geen rechtmatigheidsoordeel gegeven.[17]
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Hoe dit alles ook zij, mevrouw Grim neemt het zekere voor het onzekere en stelt beroep en hoger
beroep in tegen de beslissing op bezwaar van 17 januari 2002 inzake de vrijstelling, uitsluitend ter
verkrijging van een rechterlijk oordeel dat de oorspronkelijke vrijstelling van 28 mei 1998 inderdaad
onrechtmatig was. Die bevestiging geeft de Afdeling op 9 juli 2003: uit haar uitspraak van 1 mei 2000
volgt dat het primaire vrijstellingsbesluit van 28 mei 1998 onrechtmatig is.[18]

4 De rechtbankuitspraak

Op 18 juli 2003 behandelt de rechtbank het beroep tegen het besluit van de gemeenteraad van 19
december 2002 tot ongegrondverklaring van het bezwaar van mw. Grim tegen de afwijzing van haar
schadeverzoek. Voor verweerder zit er, gelet op de Afdelingsuitspraak van negen dagen eerder, niets
anders op dan het primaire verweer (dat de onrechtmatigheid van het besluit van 28 mei 1998 nog niet
onherroepelijk vaststaat) te laten vallen. Hij beroept zich daarom op het ontbreken van causaal verband.
Bij uitspraak van 6 augustus 2003 honoreert de rechtbank dat verweer met een opmerkelijke
overweging:
Daarom, maar ook omdat naar aard en omvang geen onderscheid valt te maken tussen schade die
moet worden toegerekend aan het besluit van 28 mei 1998 enerzijds en het besluit van 17 januari 2002
anderzijds, is niet houdbaar de stelling van eiseres dat de schade die is geleden, zich niet dan wel niet
in deze omvang zou hebben voorgedaan, indien verweerder in staat was geweest met gebruikmaking
van een wél deugdelijke verklaring van geen bezwaar, reeds aanstonds vrijstelling van het vigerende
bestemmingsplan te verlenen.
Zou mw. Grim werkelijk de stelling hebben bepleit die de rechtbank hier weergeeft? Meer voor de hand
ligt een betoog, dat het zonder verlening van de onrechtmatige vrijstelling nooit tot aanleg van de weg
zou zijn gekomen en zij in dat geval geen schade zou hebben geleden. In die lezing is de tussenzin
('maar ook… anderzijds,') ook beter te plaatsen. Die tussenzin bewijst echter ook dat ten minste
sommige rechters slappe knieën hebben, nu de rechtbank bij een samenloop van schadeoorzaken
(want zo ziet de rechtbank de besluiten van 28 mei 1998 en 17 januari 2002 kennelijk) de rechtmatige
schadeoorzaak zonder nadere toelichting als de enig relevante beschouwt, terwijl de schade toch al
vóór 17 januari 2002 werd geleden. De doorsteek immers, was in 1999 aangelegd. Het verbaast dan
ook niet dat mw. Grim in hoger beroep gaat, wat ons uiteindelijk brengt bij de uitspraak die in deze
bijdrage centraal staat.

5 De Afdeling aanvaardt rechtmäßiges
Alternativverhalten

Op 15 december 2004 overweegt de Afdeling omtrent de aansprakelijkheid voor het primaire
vrijstellingsbesluit:
2.3 (…) Van schade, geleden ten gevolge van dat besluit, in evenbedoelde zin is echter slechts sprake,
indien deze hiermee in een zodanig verband staat, dat zij aan het bestuursorgaan dat dat besluit heeft
genomen, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van dat
besluit moet worden toegerekend. Dat is niet het geval, indien ten tijde van het nemen van het rechtens
onjuiste besluit een rechtmatig besluit zou hebben kunnen worden genomen, dat naar aard en omvang
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eenzelfde schade tot gevolg zou hebben gehad.
2.3.1. Indien een verzoek om vergoeding van schade als gevolg van een rechtens onjuist bevonden
besluit wordt gedaan, is het aan het bestuursorgaan, dat dat besluit heeft genomen, om, als daartoe
aanleiding bestaat, aannemelijk te maken dat ten tijde van het nemen van dat besluit ook een
rechtmatig besluit zou hebben kunnen worden genomen in evenbedoelde zin. Dat later, zonder dat de
daarvoor in aanmerking te nemen feiten en omstandigheden zijn gewijzigd, een besluit is genomen dat
niet is vernietigd, maakt in beginsel aannemelijk dat zo'n besluit zou hebben kunnen worden genomen.
Met de eerste volzin van r.o. 2.3 parafraseert de Afdeling art. 6:98 BW. Zij zoekt aldus aansluiting bij
het burgerlijke schadevergoedingsrecht overeenkomstig de parlementaire geschiedenis van de Awb.[19]

Het gaat hier om de bepaling van het juridische causaal verband, ofwel de vraag welke schadeposten
nog als het gevolg van de onrechtmatige daad moeten worden gezien (schadeselectie, de omvang van
de schadevergoedingsverbintenis). De rechter moet hierover beslissen aan de hand van een aantal
gezichtspunten, waarvan de wet de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade expliciet
noemt. De tweede volzin van r.o. 2.3 heeft echter niet zozeer betrekking op de toerekening van de
schade aan het onrechtmatige besluit, maar op het condicio sine qua non-verband, een feitelijke
vraag.[20] Dát het een feitelijke vraag is, blijkt uit de daaropvolgende r.o. 2.3.1., waar de Afdeling
overweegt dat het aan het bestuursorgaan is om aannemelijk te maken dat ten tijde van het nemen van
het rechtens onjuist bevonden besluit ook een rechtmatig besluit zou hebben kunnen worden genomen,
dat naar aard en omvang eenzelfde schade tot gevolg zou hebben gehad. Het bestuursorgaan moet van
de Afdeling dus niet beargumenteren waarom bepaalde schade niet aan hem als gevolg van zijn
besluitvorming kan worden toegerekend (de rechtsvraag van art. 6:98 BW), maar aannemelijk maken
dat de schade ook met een rechtmatig besluit had kunnen worden veroorzaakt (een feitelijke
voorvraag). Het burgerlijk recht pleegt dit feitelijke causaal verband dan ook niet als een uitwerking
van art. 6:98 BW te zien, maar als een afzonderlijk vereiste.[21] De Afdeling heeft de parafrase van art.
6:98 BW wellicht meer uit beleefdheid opgenomen, dan als kader voor de bepaling van het causaal
verband. Hetzelfde fenomeen is zichtbaar in de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep over
vernietigde uitkeringsbesluiten.[22] Dat bevreemdt ook niet, want de criteria van art. 6:98 BW bieden in
het besluitenaansprakelijkheidsrecht bitter weinig houvast. Het gaat immers altijd om dezelfde soort
aansprakelijkheid (nl. de pseudo-risicoaansprakelijkheid voor vernietigde besluiten) en dezelfde
schadesoort (zuivere vermogensschade).
Nu is dit allemaal niet zo schokkend, ware het niet dat de Afdeling ook niet precies het condicio-sine-
qua-non-verband bepaalt. Voor besluitenaansprakelijkheid werkte ik dat verband eerder aldus uit, dat
'een gemeente jegens een derde aansprakelijk is voor alle nadelige gevolgen van de verlening van
een later vernietigde bouwvergunning, behalve voor die gevolgen die ook zouden zijn ingetreden door
het nemen van een rechtmatig besluit ten tijde van het verlenen van de vernietigde vergunning onder
overigens gelijkblijvende omstandigheden. Als er in het geval van de uitoefening van een
discretionaire bevoegdheid verschillende rechtmatige alternatieven waren, dan is het aan de
gemeente die zich van aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk wil bevrijden, om aannemelijk te
maken dat een zodanig rechtmatig besluit had kunnen worden genomen en ook zou zijn genomen,
dat het (een deel van) dezelfde schade tot gevolg zou hebben gehad.'[23] Het criterium van r.o. 2.3
correspondeert hiermee, op één punt na.[24] Ter bevrijding van aansprakelijkheid verlangt de Afdeling
slechts van het bestuur aannemelijk te maken dat een rechtmatig besluit had kunnen worden genomen
dat dezelfde schade zou hebben veroorzaakt, maar niet dat dat hypothetisch rechtmatige besluit ook
daadwerkelijk zou zijn genomen. Die eis werd evenmin gesteld in een eerdere uitspraak over een
vernietigde vergunning voor een loswal[25] zodat aangenomen mag worden dat het een weloverwogen
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keuze is geweest van de Afdeling, om op dit punt af te wijken van de c.s.q.n.-toets, die voorschrijft dat
de feitelijke gang van zaken vergeleken moet worden met de hypothetische gang van zaken, de
onrechtmatige daad weggedacht. De leer van de Afdeling, die erop neerkomt dat het bestuur van
aansprakelijkheid is bevrijd als het dezelfde schade op rechtmatige wijze had kunnen veroorzaken, staat
in Duitsland wel bekend als het rechtmäßiges Alternativverhalten. Als causaliteitsleer is zij daar niet
aanvaard en onze Hoge Raad hanteert haar evenmin.[26] Hij overwoog in het arrest Claas/Van
Tongeren:
'Het enkele feit dat een op onrechtmatige wijze toegebracht nadeel eveneens op een andere wijze
toegebracht had kunnen worden die niet onrechtmatig geweest zou zijn, brengt nog niet mee dat dit
nadeel niet meer kan gelden als te zijn veroorzaakt door de onrechtmatige gedraging die zich in
werkelijkheid heeft voorgedaan.'[27]
De bezwaren tegen rechtmäßiges Alternativverhalten als causaal criterium zijn eenvoudig te illustreren
met een Zaanse zaak die eens op mijn weg kwam (en waarvan ik de feiten iets vereenvoudig ten
behoeve van het voorbeeld). Het ging om de voorgenomen bouw van een grote villa met een zeer
moderne architectuur (door tegenstanders aangeduid als 'de ufo') vlakbij de Zaanse Schans. Het
bestemmingsplan liet dat bouwplan niet toe. In casu weigerden B&W de gevraagde bouwvergunning,
maar stel nu eens dat B&W voor deze villa contre coeur vergunning hadden verleend in de
veronderstelling dat het bestemmingsplan de bouw wel toeliet. Vervolgens wordt de vergunning wegens
strijd met het bestemmingsplan vernietigd op beroep van omwonenden, die een schadeclaim indienen.
Kan de gemeente zich nu verweren met het argument dat B&W de vergunning ook op rechtmatige wijze
hadden kunnen verlenen, namelijk met een vrijstelling ex art. 19 lid 2 WRO? Volgens de onderhavige
Afdelingsuitspraak wel, met als conclusie dat het causaal verband zou ontbreken. Toepassing van de
c.s.q.n.-toets geeft echter een ander resultaat. Vast staat immers dat B&W het bouwplan destijds niet
steunden, en dus nooit medewerking zouden hebben verleend aan een art. 19-vrijstelling. Dat betekent
dat de ten onrechte verleende bouwvergunning wel degelijk een condicio sine qua non is voor de
schade van de omwonenden. De (echte) c.s.q.n.-toets appelleert niet alleen meer aan het
rechtvaardigheidsgevoel, maar doet tevens recht aan een van de grondbeginselen van het
onrechtmatige-daadsrecht, het beginsel van de restitutio in integrum, te weten dat de benadeelde zoveel
mogelijk in de positie moet worden gebracht als ware de onrechtmatige daad niet gepleegd. Welnu, als
B&W het bestemmingsplan juist hadden uitgelegd, dan zou de bouwvergunning niet zijn verleend en
zouden de omwonenden geen schade hebben geleden. Hun schade komt dus voor vergoeding in
aanmerking. De door de Afdeling ontwikkelde regel leidt niet tot die uitkomst, omdat het bestuur zich
dan van aansprakelijkheid kan bevrijden met het argument dat het de vergunning wel hadden kunnen
verlenen (ook al zou dat in werkelijkheid nooit zijn gebeurd).

6 De invloed van nadere besluitvorming op het
causaal verband

Voor de onderhavige zaak maakt dit gelukkig allemaal niet uit, omdat de Afdeling in r.o. 2.4
overweegt dat de Raad niet aannemelijk heeft gemaakt dat reeds op 28 mei 1998 een rechtmatig
besluit had kunnen worden genomen.[28] Dat betekent dat de vrijstelling ook in de optiek van de Afdeling
een condicio sine qua non is voor de geleden schade. Niet getreurd echter voor de gemeente
Meerssen, want in zaken van besluitenaansprakelijkheid heeft het bestuur altijd nog wel een extra troef
achter de hand. De volgende verdedigingslinie is, dat als de gemeenteraad al niet op 28 mei 1998
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rechtmatig vrijstelling had kunnen verlenen, hij dit na herziening van het streekplan wel had gekund, en
dit bij - inmiddels onherroepelijke - beslissing op bezwaar van 17 januari 2002 ook heeft gedaan. Dat
laatste maakt het, in de woorden van de Afdeling (r.o. 2.3.1.), aannemelijk dat ook in het hypothetische
geval van rechtmatige besluitvorming na de streekplanherziening van 29 juni 2001 vrijstelling zou zijn
verleend. Linksom of rechtsom, de weg zou zijn aangelegd en de schade zou zijn geleden, aldus de
gemeente. Dit verweer kan met twee argumenten worden bestreden.
Ten eerste kan men principieel verdedigen dat de waardedaling van het huis nu eenmaal is
veroorzaakt door het onrechtmatige vrijstellingsbesluit en dat daaraan niet afdoet dat die
waardedaling later ook door een rechtmatig besluit zou zijn veroorzaakt. Dat standpunt vindt steun in
het arrest Kennis/Budel, waar de Hoge Raad overwoog, dat aan de aansprakelijkheid van de
gemeente voor het niet gestand doen van een toezegging van de wethouder omtrent een
bedrijfsverplaatsing niet afdoet, dat voor die bedrijfsverplaatsing toch geen hinderwetvergunning
verleend had kunnen worden.[29] Daarmee in tegenspraak lijkt het recente arrest
Kastelijn/Achtkarspelen, waar de Hoge Raad 's Hofs oordeel billijkte, dat het causaal verband tussen
de onrechtmatige weigering van een hinderwetvergunning en de afgeblazen bedrijfsuitbreiding
ontbrak, omdat Kastelijn naar alle waarschijnlijkheid geen financiering had kunnen krijgen voor die
bedrijfsuitbreiding.[30] Het verschil is wellicht daaruit te verklaren, dat Kennis op basis van de
toezegging van de wethouder al daadwerkelijk vergeefse investeringen had gedaan, terwijl Kastelijn
die investeringen niet had gedaan en ook nooit had kunnen doen bij gebreke van financiering, een
factor die bovendien in de risicosfeer van Kastelijn valt.[31] Zo beschouwd vertoont de Meerssense zaak
meer gelijkenis met het arrest Kennis/Budel dan met de zaak van Kastelijn.
Ten tweede kan het verweer van de gemeente feitelijk bestreden worden, met het argument dat het in
de hypothetische gang van zaken nooit tot een vrijstelling zou zijn gekomen. Dat is precies wat
appellante in haar hoger-beroepschrift aanvoerde:
De redenering [van de gemeente, CK] is natuurlijk: die weg zou er toch wel gekomen zijn. Maar dat is nu
juist de clou: die weg zou er nooit gekomen zijn. Het streekplan liet dat niet toe. Maar omdat de
gemeente de weg gauw had aangelegd, en het asfalt had gestort nog voordat u voor de eerste maal de
onrechtmatigheid kon uitspreken, is de provincie na uw uitspraak van 1 mei 2000 omgegaan.
De provincie zelf, nota bene, schreef 'rekening te zullen houden met de doorsteek Lange Raarberg
door een volledige inpassing conform de huidige situatie', aldus mw. Grim. Haar argument komt erop
neer, dat (1) de streekplanherziening het gevolg is van de eerdere onrechtmatige besluitvorming, (2)
daarom geen onderdeel uitmaakt van de hypothetische keten van gebeurtenissen en dus (3) geen
hypothetische schadeoorzaak kan zijn. Een vergelijkbaar argument honoreerde het Hof 's-
Gravenhage in zijn arrest-Goes/Vermeulen en Kort, waar niet vaststond dat het voldongen feit van de
(onrechtmatige) verbouwing de besluitvorming betreffende de legalisering van de verbouwing niet
had beïnvloed.[32] Betekent deze dubbele ontkenning, dat de gemeente zou moeten bewijzen, dat de
legaliserende besluitvorming niet het gevolg is van de eerdere onrechtmatige besluitvorming, maar ook
los daarvan zou hebben plaatsgevonden? Dat lijkt mij een brug te ver. Gelet op de regels van
bewijslastverdeling in het civiele recht (die in mijn ogen voor causaal verband bij onrechtmatige daad in
het bestuursrecht niet anders mogen zijn) rust op de eiser in beginsel de bewijslast van het c.s.q.n.-
verband, dus ook met betrekking tot de gebeurtenissen in de hypothetische keten. Ik voel echter wel
voor de suggestie van Akkermans om de bewijslast bij die partij te leggen die zich beroept op een
afwijking van de normale gang van zaken, waarbij de rechter de normale gang van zaken moet
afleiden uit de feiten en omstandigheden die voorafgingen aan de onrechtmatige besluitvorming.[33] Men
kan dit ook anders formuleren: op basis van genoemde feiten en omstandigheden kan de rechter een
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feitelijk vermoeden formuleren omtrent de hypothetische gang van zaken, en het vervolgens aan partijen
overlaten dat feitelijk vermoeden te bevestigen dan wel te ontkrachten.

7 Voor momentschade geen uitsluitsel

Samenvattend kan het verweer van de gemeente, dat de weg er toch wel - op rechtmatige wijze -
gekomen zou zijn, dus op twee manieren worden bestreden.
1 Dat de weg er toch wel zou zijn gekomen doet er niet aan af dat de onrechtmatige vrijstelling de

werkelijke schadeoorzaak is. In die optiek speelt noch de latere hypothetische besluitvorming,
noch de feitelijke verlengde besluitvorming een rol van betekenis meer.

2 De weg zou er helemaal niet zijn gekomen, want de latere rechtmatige basis is zelf een gevolg
van de onrechtmatige vrijstelling. Dit argument is feitelijk van aard, waarbij de bewijslast gelegd
zou kunnen worden op degene die zich beroept op een van de normale gang afwijkende
hypothetische gang van zaken.

Geen van beide argumenten zijn in de uitspraak van de Afdeling terug te vinden. Mogelijk is het eerste
argument niet aangevoerd, maar het is opmerkelijk dat de Afdeling aan het tweede, wel gevoerde
argument geen enkel woord wijdt. Dat zou kunnen komen, omdat de bestreden uitspraak van de
rechtbank toch al sneuvelde op het hanteren van een merkwaardig causaliteitscriterium. De volgende
overweging van de Afdeling doet echter vermoeden dat zij het tweede argument helemaal niet relevant
acht:
2.3.1. (…) Indien tussen het moment van het nemen van het rechtens onjuiste besluit en dat, waarop
een rechtmatig besluit zou hebben kunnen worden genomen tijd ligt, omdat - zoals in dit geval - voor het
nemen van het rechtmatige besluit bepaalde procedurele stappen moesten of zouden moeten worden
genomen, kan schade die gedurende deze periode wordt geleden, worden toegerekend aan het
rechtens onjuist bevonden besluit en komt deze in beginsel voor vergoeding in aanmerking.
In lijn met de door haar aanvaarde leer van het rechtmäßige Alternativverhalten vergelijkt de Afdeling
niet de feitelijke gang van zaken met de hypothetische feitelijke gang van zaken, maar met de
hypothetische rechtmatige gang van zaken. De onderhavige casus illustreert het manco van die leer,
omdat zo een valide argument (zonder de onrechtmatige vrijstelling zou de weg nooit zijn aangelegd)
geen rol meer kán spelen bij de bepaling van het causaal verband. In de visie van de Afdeling kan
kennelijk slechts die schade het gevolg zijn van het onrechtmatig besluit, die niet is veroorzaakt door
het besluit dat nadien op rechtmatige wijze had kunnen worden genomen, onafhankelijk van de vraag
of dat ook daadwerkelijk gebeurd zou zijn. Daarmee is het criterium niet alleen bedenkelijk, maar
bovendien lastig, want hoe bepaal je nu of schade als een gevolg van het onrechtmatige besluit moet
worden beschouwd, dan wel van het hypothetische rechtmatige besluit? De Afdeling beantwoordt
deze vraag door te overwegen dat schade die gedurende de periode tussen het onrechtmatige besluit
en het hypothetisch rechtmatige besluit wordt geleden in beginsel voor vergoeding in aanmerking
komt.[34] Dat antwoord helpt maar half. Voor zogenaamde duurschade (zoals inkomensschade en
gederfd woongenot) kan het behulpzaam zijn, maar voor eenmalige schade (aantasting van het
vermogen) biedt het eigenlijk geen soelaas. Want moet de waardedaling van het huis van appellante nu
toegerekend worden aan het onrechtmatige besluit of aan het (later in de tijd gelegen) hypothetisch
rechtmatige besluit? Aldus geeft dit criterium geen oordeel over het gemeentelijke verweer dat de weg
toch wel zou zijn aangelegd, omdat het niet duidelijk maakt welke consequentie aan honorering van dat
verweer verbonden moet worden. Of moeten we het aldus duiden, dat de vermogensschade wordt
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geleden op het moment van aanleg van de weg, en dat moment dus bepalend is voor de vraag of de
schade moet worden toegerekend aan het onrechtmatige besluit of aan het hypothetisch rechtmatige
besluit? Als dat zo is, moet de Afdeling bepalen op welk moment het hypothetisch rechtmatige besluit
zou zijn genomen. Zij vervolgt haar overwegingen aldus:
2.3.2 In elk geval is van aansprakelijkheid van de raad voor schade, geleden na 17 januari 2002, geen
sprake. Voor eventuele schade die valt toe te rekenen aan het niet vernietigde vrijstellingsbesluit vormt
art. 49 WRO bij uitsluiting het beoordelingskader.
Dit is werkelijk hogere mystiek, zozeer dat ik mij zelfs heb afgevraagd of de alinea-indeling van de
uitspraak een hulpmiddel zou kunnen zijn voor de interpretatie van deze passage. Immers, slaat de
datum van 17 januari 2002 nu terug op het hypothetisch rechtmatige besluit? En zo ja, waarom staat er
dan 'in elk geval'? Of heeft de datum betrekking op het 'niet vernietigde vrijstellingsbesluit'? Maar dat
laatste kan weer niet, omdat het enige vrijstellingsbesluit in deze zaak het besluit in primo van 28 mei
1998 is. Het besluit van 17 januari 2002 is de (derde) beslissing op bezwaar waarbij dat primaire
vrijstellingsbesluit in stand werd gelaten. Of hakt de Afdeling gewoon een knoop door in een op zichzelf
staande overweging, die noch terug- noch vooruitwijst? Maar dan is de motivering van deze 'peildatum'
wel magertjes.
Hoe dan ook, er zit niets anders op dan te trachten de meest redelijke uitleg van deze passage te
vinden. Het komt mij voor dat de Afdeling bedoeld heeft te zeggen dat schade, geleden tussen 28 mei
1998 en 17 januari 2002 in beginsel op basis van onrechtmatige daad voor vergoeding in aanmerking
komt, en nadien geleden schade slechts op de voet van art. 49 WRO (planschade). We moeten het
woord 'aansprakelijk' in de eerste volzin van r.o. 2.3.2. dan lezen als 'aansprakelijk uit onrechtmatige
daad'. Het niet-vernietigde vrijstellingsbesluit is in die lezing het besluit van 17 januari 2002.
Bovendien wordt de datum van het hypothetische rechtmatige besluit van r.o. 2.3.1. dan kennelijk
gelijk gesteld aan de datum van de legaliserende besluitvorming, zijnde 17 januari 2002. Zoals
gezegd, juridisch sluitend is het allemaal niet, en bovendien strookt deze lijn niet met het beginsel van
restitutio in integrum, noch met de civielrechtelijke jurisprudentie waarin dat beginsel is uitgewerkt,
maar zij biedt ten minste enig houvast. Voor de gemeente Meerssen betekent het, dat zij de vóór 17
januari 2002 geleden vermogensschade, inclusief de waardedaling van het huis, in beginsel volledig
zal moeten vergoeden.[35] Het voordeel van deze uitleg is bovendien, dat aan de zogenaamde
'verhuizersproblematiek' wordt tegemoetgekomen. Zou men namelijk aanvaarden dat de
waardedaling van het huis vanaf 17 januari 2002 door een rechtmatige vrijstelling is veroorzaakt, dan
zou dat betekenen dat zij die voor die datum verhuizen hun schade op een andere basis
(onrechtmatige daad) vergoed krijgen dan zij die daarna verhuizen (planschade), terwijl zowel de
schade als de primaire schadeoorzaak, de aanleg van de weg, identiek zijn.[36]

8 Voor duurschade een dubieus, maar wel praktisch
criterium

In de Amelandse uitspraak van gelijke datum ging het om pomphouder Nagtegaal die schade leed
door een concurrent die zijn bedrijf exploiteerde op basis van een op 14 april 1992 verleende
bouwvergunning. Na vernietiging door de Afdeling van de ongegrondverklaring van het bezwaar van
Nagtegaal tegen deze bouwvergunning, trokken B&W de bouwvergunning in bij besluit van 28
oktober 1997 onder gelijktijdige vergunningverlening (nu met vrijstelling) aan de rechtsopvolger van
de concurrent. Nagtegaal verzocht om vergoeding van zijn omzetschade via een zelfstandig
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schadebesluit. Met aan de Meerssense zaak gelijkluidende overwegingen oordeelde de Afdeling dat
van aansprakelijkheid van het college voor schade, geleden na 28 oktober 1997, geen sprake was.
Anders dan mw. Grim leed Nagtegaal omzetschade, ofwel duurschade. Als de Afdeling heeft bedoeld
dat omzetschade tussen 14 april 1992 en 28 oktober 1997 op basis van onrechtmatige daad in
beginsel voor vergoeding in aanmerking komt, en daarna op basis van art. 49 WRO, dan spreekt die
beslissing op het eerste gezicht wel aan. Dat wil zeggen, voor duurschade is het criterium van de
Afdeling dan in elk geval eenvoudig te hanteren. Van aansluiting bij het civiele recht, zoals de
wetgever wenst, lijkt echter ook hier geen sprake. De Hoge Raad oordeelde namelijk in het arrest
Los/Leeuwarden, dat een brand in de Frieslandhallen niet afdeed aan de aansprakelijkheid van de
gemeente Leeuwarden voor een eerdere onrechtmatige opzegging van de huur, ook niet voor de
schade met betrekking tot de periode van na de brand.[37] Volgens de Hoge Raad is dit bij
voortdurende schade alleen anders als de latere schadeoorzaak voor risico van de benadeelde komt.[38]

Het is echter de vraag of de op 28 oktober 1997 verleende vrijstelling in de risicosfeer van Nagtegaal
valt. Ik meen dat dat in elk geval niet zo is, als dit legaliserende besluit een gevolg was van de eerdere
onrechtmatige besluitvorming.

9 Evaluatie

De door de Afdeling gekozen lijn geeft - mits welwillend gelezen - ten minste een praktische maatstaf
voor de aansprakelijkheid voor onrechtmatige besluiten, althans voor schades van derden in het
ruimtelijk bestuursrecht. Wat mij aanspreekt is dat - impliciet - de directe schadeoorzaak centraal
komt te staan, namelijk de aanleg van weg zelf. Bij een schadezaak als de onderhavige, die
kenmerkend is voor het omgevingsrecht, is de bestuurlijke besluitvorming steeds een secundaire
oorzaak van de schade.[39] De uitspraak van de Afdeling betekent - althans in mijn interpretatie - dat de
aanleg en instandhouding van de doorsteek als primaire schadeoorzaak wordt gezien, en dat de schade
die deze weg veroorzaakt op het conto wordt geschreven van het besluit dat daaraan ten grondslag ligt.
Zou immers de weg pas na 17 januari 2002 zijn aangelegd, dan kan moeilijk volgehouden worden dat
de geleden schade het gevolg is van het onrechtmatige vrijstellingsbesluit van 28 mei 1998. Dat is
eenvoudig in te zien, omdat in dat geval de aanleg van de weg los had gestaan van de inhoud van het
besluit van 28 mei 1998. Dat besluit was dan geen condicio sine qua non meer.[40]

Toch vind ik dat een paar koerscorrecties op hun plaats zijn. De eerste besprak ik al: de Afdeling zou de
obscure leer van het van het rechtmäßige Alternativverhalten weer moeten verruilen voor de echte
condicio sine qua non-toets, omdat alleen die toets recht doet aan het beginsel van restitutio in
integrum. Dat betekent dus dat de bestuursrechter niet alleen moet nagaan of van meet af aan een
rechtmatig besluit had kunnen worden genomen, dat naar aard en omvang dezelfde schade tot gevolg
zou hebben gehad, maar ook welk besluit er daadwerkelijk genomen zou zijn. De inhoud van het latere,
legaliserende besluit kan ceteris paribus een indicatie zijn voor het hypothetische besluit, maar
nagegaan moet worden of het niet veeleer zelf een gevolg is van het eerdere onrechtmatige besluit. In
de woorden van mw. Grim: zou de weg er (zonder onrechtmatige vrijstelling) ooit gekomen zijn?
De tweede door mij voorgestane koerscorrectie is fundamenteler van aard. Hoewel de door de
Afdeling gekozen beperking van de aansprakelijkheid in de tijd, nl. tot aan het legaliserende besluit,
op het eerste gezicht niet onlogisch lijkt, deugt zij mijns inziens in haar algemeenheid niet.[41]

Herinneren wij ons dat, nadat de Afdeling op 1 mei 2000 de onrechtmatigheid van de Meerssense
vrijstelling had uitgesproken, gemeenteraad en college nog twee pogingen en bijna twee jaar nodig
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hadden om het primaire besluit van 28 mei 1998 met een derde beslissing op bezwaar te 'redden'.
Daarvoor was een ruime overschrijding van de beslistermijn noodzakelijk.[42] Had de gemeenteraad
volgens de wet gehandeld na de Afdelingsuitspraak van 1 mei 2000, dan had zij kort daarop een
nieuwe beslissing genomen, die op dat moment niet anders kon luiden dan gegrondverklaring van het
bezwaar en herroeping van het besluit van 28 mei 1998. Een andere mogelijkheid zou zijn geweest,
dat de Afdeling op 1 mei 2000 ex art. 8:72 lid 4 zelf in de zaak had voorzien en de vrijstelling van 28
mei 1998 had herroepen.[43] Stel dat mw. Grim in dat geval de gemeente op 2 mei 2000 had
gedagvaard, dan had de civiele rechter misschien al in de loop van 2001 vonnis gewezen; laten we
aannemen nog voor de streekplanherziening van 29 juni 2001. Welk oordeel had de civiele rechter nu
moeten geven? Mijns inziens kan hij moeilijk anders dan de geclaimde schade volledig op het conto
schrijven van de primaire vrijstelling van 28 mei 1998, in elk geval als het niet gaat om voortdurende
schade, zoals omzetschade of gederfd woongenot. De gemeente zou daar tegen in kunnen brengen
dat de civiele rechter de zaak moet aanhouden tot alsnog een onherroepelijke vrijstelling is verleend.
Maar dat argument klinkt bekend: het was namelijk het eerste argument dat de gemeente hanteerde
om de beslissing op het schadeverzoek van mw. Grim uit te stellen en later afwijzend te beslissen. Bij
de bestuursrechter hield het geen stand en dat zal het bij de civiele rechter evenmin doen.[44] Wel
onherroepelijk is in mijn voorbeeld de herroeping van het primaire besluit van 28 mei 1998: die
besluitvormingsprocedure is afgerond. Een aanhoudingsverzoek is dus in feite een verzoek aan de
rechter om zijn uitspraak aan te houden totdat een geheel nieuwe besluitvormingsprocedure is
afgerond, waarbij mogelijk nog niet eens zeker is of die in gang wordt gezet, laat staan, of deze tot
een besluit leidt dat de aangelegde weg legaliseert. Deze onzekerheid is, vermoed ik, een van de
redenen waarom de Hoge Raad niet bereid is om bij de bepaling van het causaal verband rekening te
houden met latere bijzondere voorvallen die dezelfde schade zouden hebben veroorzaakt, zelfs niet
bij voortdurende schade. Zo wordt bij letselschadezaken in beginsel niet gekeken naar hetgeen het
slachtoffer na de onrechtmatige daad nog aan ellende overkomt: het zou dan voor verzekeraars ook
wel erg aantrekkelijk worden om de procedures zo lang mogelijk te rekken, in de hoop dat het
causaal verband 'afneemt' door latere ongelukken. Dat is alleen anders, zoals vermeld, wanneer de
latere schadeoorzaak voor risico van de benadeelde komt.[45]

Mijn kritiek richt zich dus op de overweging van de Afdeling, dat het bestuur voor schade, geleden na
het rechtmatige besluit, 'in elk geval' niet aansprakelijk is. In mijn visie is het bestuur in beginsel
aansprakelijk voor alle schade die te herleiden is tot het eerdere onrechtmatige besluit, dus ook voor de
omzetschade die Nagtegaal lijdt na het legaliserende besluit, tenzij dit besluit voor risico van Nagtegaal
moet komen. Dit laatste voorbehoud behoeft nadere analyse, waarbij ik alvast opmerk dat wij daarmee
het terrein van het c.s.q.n.-verband verlaten en dat van de toerekening van art. 6:98 BW betreden. Het
gaat bij duurschade, geleden na het legaliserende besluit, immers niet om de vraag of deze ook geleden
zou zijn zonder de onrechtmatige vergunningverlening (daarvoor is het hypothetische besluit
beslissend), maar om de vraag of het legaliserende besluit toerekening van de (mede) daardoor
veroorzaakte schade aan het eerdere onrechtmatige besluit verhindert.

10 Onderbroken causaal verband

Met latere gebeurtenissen moet wél rekening gehouden worden, wanneer deze het causaal verband
onderbreken.[46] Zij zijn dan niet langer een hypothetische schadeoorzaak, maar de daadwerkelijke
(mede)oorzaak van de schade. Alleen al op gronden van logica kan dit alleen gelden voor schade die
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zich voordoet na het latere, bijzondere voorval.
In het omgevingsrecht kan een dergelijke situatie zich voordoen als niet alleen de schade, maar ook
(en met name) de primaire schadeoorzaak een voortdurend karakter heeft. Gedacht kan worden aan
het milieurecht (lozingen, geluid, in feite alle vormen van emissies), maar ook de Amelandse zaak is
een voorbeeld waarbij de primaire schadeoorzaak een voortdurend karakter had. Elke dag dat de
concurrent van Nagtegaal zijn bedrijf exploiteerde, deed dat opnieuw afbreuk aan de bedrijfsvoering
van Nagtegaal zelf. Als wij ervan uitgaan dat deze concurrent zijn bedrijfsvoering had gestaakt als de
gemeente niet tot legalisering had besloten, betekent dit dat de legaliserende vergunning niet een
hypothetische, maar een feitelijke oorzaak was van de exploitatie van de concurrent na de datum van
verlening daarvan. De schade die Nagtegaal als gevolg van die exploitatie lijdt, wordt dus
daadwerkelijk veroorzaakt door de legaliserende vergunning, en niet door de eerdere onrechtmatige
vergunning. Voor die schade is de gemeente dus niet aansprakelijk uit onrechtmatige daad: het is
een schadeoorzaak die voor risico van Nagtegaal moet blijven. Dat is alleen anders als de
legaliserende vergunning zelf het gevolg is van de eerdere onrechtmatige vergunning.[47]

Deze gedachtegang is goed te begrijpen als de verlengde besluitvorming bestaat uit het tegelijkertijd
herroepen van de oorspronkelijke, onrechtmatige vergunning en het verlenen van een nieuwe,
rechtmatige vergunning, zoals in de Amelandse zaak. Daarom is het bepaald ongelukkig dat art. 7:11
Awb het mogelijk maakt om een ex tunc onrechtmatig geoordeeld primair besluit in stand te laten op
basis van een ex nunc gegeven motivering, zoals in Meerssen gebeurde.[48] Het zou in allerlei
opzichten fraaier zijn om de beslissing op bezwaar in alle gevallen (dus niet alleen bij herroeping) het
primaire besluit te laten vervangen.[49] Het is dan duidelijker, dat de exploitatie na de beslissing op
bezwaar een andere grondslag kent dan die daarvoor. Bij milieuvergunningen speelt dit probleem
overigens niet, omdat daar het primaire besluit direct aan de rechter wordt voorgelegd.[50] Daar is
zonneklaar dat de emissies in de periode tot aan de legaliserende vergunning een onrechtmatige
oorzaak hebben, en daarna een rechtmatige.
Kan dezelfde redenering nu ook gelden voor besluiten in de ruimtelijke ordening, zoals de Meerssense
vrijstelling? Immers, verdedigbaar is dat de schadeoorzaak niet de eenmalige aanleg van de weg is,
maar de permanente instandhouding van de weg. Voor duurschade, zoals gederfd woongenot, zou ik
die redenering wel willen volgen. De waardedaling van de woning trad echter onmiddellijk (en eenmalig)
in als gevolg van het onrechtmatige besluit en de daaropvolgende aanleg van de weg. Deze zal dus
volledig op basis van onrechtmatige daad moeten worden vergoed.
Vervolgens komt nog de vraag op of eigenlijk niet alle directe schadeoorzaken (dus niet het besluit,
maar de gereguleerde activiteit) in het omgevingsrecht een voortdurend karakter hebben. Een
bevestigend antwoord zou kunnen betekenen dat - overeenkomstig de lijn van de Afdeling - duurschade
geleden na het legaliserende besluit 'in elk geval' niet voor vergoeding op basis van onrechtmatige daad
in aanmerking komt. Het is echter aanstonds duidelijk dat schadeoorzaken ook een tijdelijk karakter
kunnen hebben (tijdelijke opslag, periodieke lozing, een feestavond). Een legalisering na afloop van de
activiteit kan dan - wederom op logische gronden - het causaal verband niet onderbreken, zodat de
overweging van de Afdeling in elk geval niet de algemene strekking heeft die zij wellicht suggereert. En
er is nog een bezwaar tegen de overweging dat schade geleden na het legaliserende besluit 'in elk
geval' niet voor vergoeding op basis van onrechtmatige daad in aanmerking komt. Niet uitgesloten is
namelijk, dat schade, geleden na het legaliserende besluit, een schadeoorzaak heeft die dateert van
voor het legaliserende besluit. Denk aan een fabriek die te hoge gehaltes metalen loost op het
grondwater op basis van een onrechtmatige vergunning. Worden deze lozingen op enig moment
gelegaliseerd na uitkoop van de nabijgelegen boerderij, dan zal schade die de boer nadien lijdt (vee dat
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alsnog ziek wordt) de ten onrechte vergunde lozingen als oorzaak kennen en op die basis voor
vergoeding in aanmerking komen.
De onderkenning dat een latere legalisering (wanneer deze niet zelf het gevolg is van de eerdere
onrechtmatige besluitvorming) een alternatieve schadeoorzaak kan zijn, die onder omstandigheden voor
risico van de benadeelde komt, maakt de hier besproken Afdelingsuitspraken van 15 december jl. mijns
inziens begrijpelijker. Op momentschade kan zij niet van invloed zijn, omdat deze eenmalig wordt
geleden als gevolg van het onrechtmatige besluit. Zij kan wel relevant zijn voor de aansprakelijkheid van
het bestuur voor duurschade, als deze het gevolg is van een persistente schadeoorzaak, zoals een
emissie, of het instandhouden van een bouwwerk. Latere besluitvorming kan immers van invloed zijn op
deze schadeoorzaak, zij reguleert de betreffende activiteit of toestand. Aldus is de uitkomst in de
Amelandse zaak mogelijk te rechtvaardigen, zij het dat de Afdeling naar mijn oordeel duidelijk had
moeten maken waarom de latere legalisering voor risico van Nagtegaal komt.

11 Conclusies

Toepassing van de condicio sine qua non-toets in het besluitenaansprakelijkheidsrecht is geen sinecure.
Deze toets vergt van partijen en de rechter om de gang van zaken te reconstrueren, die zich zou
hebben voorgedaan, de onrechtmatige daad weggedacht. Een reconstructie van een hypothetische
gang van zaken dus. Een dergelijke reconstructie is lang niet altijd goed mogelijk en de rechter heeft
een grote verantwoordelijkheid bij het verdelen van de bewijslast en de motivering van zijn uitspraak,
zowel waar het de beslissingen ten gronde betreft als die omtrent de bewijslastverdeling. Toch is de
condicio sine qua non-toets de enige methode die recht doet aan het beginsel van restitutio in integrum.
Ofwel, het is de enige manier om de benadeelde zoveel mogelijk in een toestand te brengen als ware er
van onrechtmatige besluitvorming geen sprake geweest. Zolang wij dit leidende beginsel van het
civielrechtelijke aansprakelijkheidsrecht bij de onrechtmatige overheidsdaad niet los willen laten, valt er
aan een reconstructie van een hypothetische werkelijkheid bij de bepaling van het causaal verband niet
te ontkomen. Een stappenschema ter bepaling van dit causaal verband zou er dan als volgt uit kunnen
zien:
1 Hoe zou het onrechtmatige besluit hebben geluid, als de normschending die tot die

onrechtmatigheid leidde, niet zou hebben plaatsgevonden? Deze vraag heeft zowel een
juridische component (welk besluit had kunnen worden genomen?) als een feitelijke (welk
besluit zou binnen de rechtmatigheidsgrenzen daadwerkelijk zijn genomen?). Deze laatste
vraag stelt de Afdeling niet, terwijl hij met name bij de uitoefening van discretionaire
bevoegdheden relevant kan zijn.

2 Het onrechtmatige besluit is alleen dan geen condicio sine qua non, als het aldus gevonden
hypothetische besluit naar aard en omvang eenzelfde schade tot gevolg zou hebben gehad. Ik
gebruik hier bewust de formulering van de Afdeling. In werkelijkheid zal de rechter nog
preciezer moeten kijken: het is denkbaar dat het onrechtmatige besluit van sommige
schadeposten wel, en van andere niet de oorzaak is.

3 In het omgevingsrecht zijn overheidsbesluiten vaak een secundaire oorzaak van door derden
geleden schade. Het door het betreffende besluit gereguleerde gedrag (bouwen, slopen,
emissie) is de primaire oorzaak van de aantasting van het getroffen belang. De rechter zal in
dergelijke gevallen moeten nagaan of het schadeveroorzakende gedrag (de directe
schadeoorzaak) inderdaad het gevolg is van het gewraakte overheidsbesluit (de indirecte
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schadeoorzaak). In het algemeen zal dit wel het geval zijn, maar uitzonderingen zijn
denkbaar, bijvoorbeeld wanneer de vergunninghouder pas van de vergunning gebruikmaakt
na afloop van de verlengde besluitvorming.[51]

4 Bij de reconstructie van de hypothetische gang van zaken wordt geen rekening gehouden met
bijzondere voorvallen die (een deel van) dezelfde schade tot gevolg zouden hebben gehad. Dit
geldt ook voor voortdurende schade, zoals omzet- of inkomensschade, tenzij het bijzondere
voorval (dat zich in het algemeen zowel in de hypothetische als de feitelijke keten zal voordoen)
voor rekening van de benadeelde komt. Verdedigbaar is dat er op grond van art. 6:102 BW
hoofdelijkheid ontstaat als een derde voor het bijzondere voorval aansprakelijk is.

5 Een primaire schadeoorzaak kan eenmalig, tijdelijk of voortdurend zijn. Dat laatste geldt
bijvoorbeeld voor emissies, maar ook voor het instandhouden van een bouwwerk. Als aan een
emissie aanvankelijk een onrechtmatig besluit ten grondslag ligt, kan die emissie na verloop
van tijd worden gelegaliseerd. De aansprakelijkheid van het bestuur jegens een derde blijft in
dat geval beperkt tot de schade die veroorzaakt is door de onrechtmatige emissie, als de
emissie op basis van het legaliserende besluit voor risico van die derde komt. Dat lijkt mij niet
het geval als de legalisatie zelf het gevolg is van de eerdere onrechtmatige besluitvorming.
Moet de rechter uitspraak doen voordat legalisering heeft plaatsgevonden, dan kan hij op grond
van art. 6:105 BW de begroting van de toekomstige schade uitstellen of de zaak op dat punt
aanhouden.

Tot slot nog een opmerking over art. 49 WRO. De knip die de Afdeling aanbrengt in de schade,
geleden voor en na het legaliserende besluit, zou voor mw. Grim en dhr. Nagtegaal irrelevant kunnen
blijken. Het is immers best mogelijk dat een planschade-uitkering op basis van art. 49 WRO grofweg
tot hetzelfde bedrag leidt als een schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad. Dat draagt
eraan bij dat de tamelijk restrictieve benadering van het causaal verband door de Afdeling
gevoelsmatig acceptabel is, omdat de gedupeerde zijn schade toch wel vergoed krijgt. Men verliest
dan uit het oog dat art. 49 WRO een vangnetbepaling is en bovendien een bijzondere: lang niet alle
regelingen in het omgevingsrecht geven een zo ruime aanspraak op nadeelscompensatie als bij
planschade het geval is, en in een aantal gevallen bestaat er in het geheel geen recht op
nadeelscompensatie (bijvoorbeeld bij de aanlegvergunning van art. 44 WRO). Met name voor die
gevallen is het belangrijk dat de Afdeling zich rekenschap geeft van het te hanteren
causaliteitscriterium, omdat de toerekening van de geleden schade aan het onrechtmatige besluit dan
wel het latere rechtmatige besluit beslissend is voor de vergoeding van die schade.[52]

Voetnoten

[*]
C.J.N. Kortmann is advocaat bij Stibbe te Amsterdam en docent/onderzoeker aan de Universiteit Utrecht.

[1]
De uitspraken zijn verderop in deze aflevering opgenomen.

[2]
Zie A.Q.C. Tak, 'Rechters met slappe knieën', NJB 2002, p. 1459-1462, en een vervolg in A.Q.C. Tak, 'Toch maar de Hoge Raad
volgen? Bestuursrechtelijke vernietiging en civiele onrechtmatigheid', RMThemis 2004, p. 3-13.

[3]
Het bekende 'gepingpong' van J.E.M. Polak, Effectieve bestuursrechtspraak, Deventer: 2000.
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[4]
ABRvS 1 mei 2000, BR 2000, p. 930. Het betreft schending van art. 4a lid 8 WRO (oud).

[5]
B&W hadden miskend dat de hun gedelegeerde bevoegdheid zich niet uitstrekte tot deze vrijstellingsprocedure, die nog viel onder de
werking van de WRO van voor de herziening per 3 april 2000.

[6]
Nu dus binnen twee maanden; waren de achterstanden inmiddels weggewerkt?

[7]
Een voorbeeld is ABRvS 15 januari 2003, AB 2003, 121.

[8]
Vergelijk ABRvS 7 augustus 2002, AB 2003, 403 (bestuursdwang Helmond; m.nt. ARN).

[9]
Een schrijnend voorbeeld geeft HR 27 april 2001, AB 2001, 361 (Leers/Staat; m.nt. ThGD).

[10]
VAR-commissie rechtsbescherming, De toekomst van de rechtsbescherming tegen de overheid, Den Haag: 2004.

[11]
Zie voor een samenvatting van dit leerstuk het arrest Groningen/Raatgever, HR 17 december 1999, NJ 2000, 87 (m.nt. MS), AB 2000,
89 (m.nt. PvB).

[12]
ABRvS 24 november 2004, AB 2004, 165 (m.nt. AvH), JB 2004/225 (Gww-vergunning Leiduin; m.nt. AMLJ).

[13]
Overigens, als ik art. 7:1 en 8:1 Awb letterlijk neem, kan dan niet beroep ingesteld worden tegen zowel het primaire besluit als de
beslissing op bezwaar? In de praktijk ziet men dit nooit.

[14]
Dat is niet altijd zo, met name niet als de beslissing op bezwaar anders luidt dan het besluit in primo. In dat geval krijgt het primaire
besluit echter zeker geen formele rechtskracht. Zie HR 20 februari 1998, NJ 1998, 526 (m.nt. ARB), AB 1998, 231 (Broeder/Staat; m.nt.
ThGD).

[15]
Zie HR 30 januari 1987, NJ 1988, 89 en 90, AB 1988, 42 en 43 (Blaricum/Roozen en Nibourg/Zuidwolde) alsook HR 19 januari 1996,
NJ 1997, 201 (Eijsden/Caelen).

[16]
HR 13 november 1992, NJ 1993, 639 (m.nt. MS).

[17]
Wel is hier een ander ongewenst effect van de leer van de formele rechtskracht zichtbaar, namelijk dat Lanser in verband met zijn
schadeclaim tegen de bestuursdwangaanschrijving had moeten doorprocederen, ook al had hij inmiddels een gedoogbeschikking
gekregen.

[18]
Deze uitspraak met nr. 200300103/1 is bij mijn weten niet gepubliceerd.

[19]
Parl. Gesch. Awb II, p. 476.

[20]
In dit artikel zal ik af en toe ook de afkorting c.s.q.n.-verband gebruiken.

[21]
Zie bijv. HR 11 juli 2003, NJ 2005, 50 (m.nt. JBMV).
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[22]
Zie C.N.J. Kortmann, 'De uitkeringsinstantie gaat vrijuit, waarom eigenlijk?', JBplus 2003/1, p. 15-25.

[23]
C.N.J. Kortmann, 'Schade na vernietiging en verlengde besluitvorming: een doos van pandora', NTB 2002, p. 106.

[24]
Terzijde merk ik op dat de Afdeling in elk geval duidelijk afstand neemt van de misvatting van Minister Hirsch-Ballin in Parl. Gesch. Awb
II, p. 480, dat door een vernietigd besluit materieel geen schade is ontstaan, als een nieuw besluit kan volgen van dezelfde inhoud (de
prospectieve methode).

[25]
ABRvS 1 september 2004 , AB 2004, 369.

[26]
Ik heb deze leer ook niet bepleit in de aangehaalde passage uit mijn NTB-artikel, zoals een enkele schrijver meent.

[27]
HR 28 juni 1985, NJ 1986, 356 (m.nt. MS).

[28]
De Afdeling zal wel bedoelen dat op 28 mei 1998 niet rechtmatig vrijstelling verleend had kunnen worden. Een rechtmatig besluit was
wel mogelijk: namelijk een weigering van de vrijstelling. Of vindt de Afdeling dat geen besluit? Nochtans is de afwijzing van een
aanvraag een beschikking (art. 1:3 lid 2 Awb).

[29]
HR 23 juni 1989, NJ 1990, 441. Voor momentschade is dit onomstreden. Zie de conclusie A-G bij het nog te bespreken arrest-
Los/Leeuwarden, HR 7 december 2001, NJ 2002, 576 (m.nt. JBMV).

[30]
HR 29 november 2002, NJ 2004, 305 (m.nt. DA).

[31]
Anders geformuleerd: Kastelijn lijdt geen schade zolang ervan uitgegaan wordt dat hij geen financiering kon krijgen. Kennis leed wel
schade, waarvan de gemeente echter beweerde dat hij die ook had geleden zonder de toezegging van de wethouder.

[32]
Hof 's-Gravenhage 21 januari 1999, NJ 2000, 75. Het betrof een overweging ten overvloede, want het hof paste Kennis/Budel toe.

[33]
A.J. Akkermans, De 'omkeringsregel' bij het bewijs van causaal verband (oratie VU) Den Haag: 2002, p. 121.

[34]
De Afdeling gebruikt in r.o. 2.3.1 weer het woord toerekenen uit art. 6:98 BW, waarmee ze suggereert dat ze haar leer in dat kader
ontwikkelt. Ze zou dat dan wel wat duidelijker mogen zeggen, nu haar causaliteitscriterium verdacht veel lijkt op een variant van het
condicio-sine-qua-non-verband.

[35]
De zaak zal echter ongetwijfeld ten vierden male de Afdeling bereiken, omdat de gemeente nog een relativiteitsverweer heeft gevoerd
dat nog niet is beoordeeld. Die versnippering wordt veroorzaakt door de constructie van het zelfstandig schadebesluit, welke
constructie alleen al daarom zo snel mogelijk afgeschaft moet worden.

[36]
Deze interpretatie, die erop neerkomt dat de schade pas wordt geleden als het huis wordt verkocht, strookt overigens ook niet met de
planschadejurisprudentie van de Afdeling zelf.

[37]
HR 7 december 2001, NJ 2002, 576 (m.nt. JBMV).

[38]
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HR 2 februari 1990, NJ 1991, 292 (m.nt. CJHB). In casu ging het om een benadeelde die door een aanrijding invalide raakte, maar later
een hartinfarct kreeg.

[39]
Interessant is dat de gemeente in casu waarschijnlijk ook vergunninghouder was. Op de wegaanleg zelf kon mw. Grim haar
schadeverzoek echter niet baseren, omdat de vereiste processuele connexiteit ontbreekt. Zie ABRvS 6 mei 1997, AB 1997, 229 (m.nt.
PvB), AB Klassiek 2003, nr. 40. (Van Vlodrop).

[40]
Aansprakelijkheid zou hooguit daarop gegrond kunnen worden, dat het onrechtmatige besluit een c.s.q.n. was voor het besluit van 17
januari 2002 (het argument van mw. Grim) dan wel dat het besluit schaduwschade heeft veroorzaakt. Dat laatste zou met name kunnen
spelen bij een verkoop vóór 17 januari 2002, al is het de vraag of die schade op grond van art. 6:98 BW aan de onrechtmatige
vrijstelling kan worden toegerekend. Dat zal voor een groot deel afhangen van de omstandigheden van het geval, zoals vanwege de
gemeente gegeven informatie.

[41]
Bovendien blijft verwarrend hoe de Afdeling de stap neemt van het hypothetisch rechtmatige besluit naar het feitelijke, legaliserende
besluit.

[42]
Het is jammer dat mw. Grim niet ook deze termijnoverschrijding aan haar claim ten grondslag heeft gelegd. Dat kan wel in het kader
van een zelfstandig schadebesluit. Zie ABRvS 21 november 2001, AB 2002, 183 (fictieve weigering handhaving sporthal Maarssen;
m.nt. AMLJ) en recent ABRvS 26 januari 2005, JB 2005/81 (Prinsentuin/Leeuwarden; m.nt. RJNS).

[43]
Vergelijk ABRvS 20 oktober 2004, Gst. 2005, 24 (Almelo) en ABRvS 11 juni 2003 nr. 200204864/1.

[44]
Art. 6:105 BW biedt die mogelijkheid alleen voor toekomstige schade.

[45]
Het gaat hier om gebeurtenissen die zich na de onrechtmatige daad voordoen, en in het algemeen deel uitmaken van zowel de
feitelijke als de hypothetische keten van gebeurtenissen.

[46]
Ik vond een variant van de in deze paragraaf ontwikkelde gedachten terug in A.R. Bloembergen, Schadevergoeding bij onrechtmatige
daad (diss. RUU), Deventer: 1965, nr. 163-165, al spreekt hij van alternatieve oorzaken. In het onderhavige geval vind ik 'onderbreking'
een adequatere term, zij het dat deze gewoonlijk gebruikt wordt als er sprake is van een interveniërende derde.

[47]
Denk aan mw Grim: zonder onrechtmatige vrijstelling zou de weg er nooit zijn gekomen!

[48]
Zie hierover N. Verheij, 'Tussen toen en nu', JBplus 2003/1, p. 26 e.v. en de noot van Teunissen onder ABRvS 28 december 2001, Gst.
2002, 7156, 4 (standplaatsvergunning Meerssen).

[49]
Dit lost ook de merkwaardige situatie op dat een primaire besluit aldoor maar blijft bestaan ondanks rechterlijke vernietiging(en) van de
beslissing(en) op bezwaar.

[50]
De aanvraag doorloopt immers de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure (art. 8.6 Wm, jo. 7:1 aanhef en sub d Awb). Vanaf
waarschijnlijk 1 juli a.s. zal dit voor alle besluiten gaan gelden die worden voorbereid met de dan uniforme openbare
voorbereidingsprocedure. Zie de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb, Stb. 2002, 54.

[51]
Ook hier kunnen zich bewijsproblemen voordoen, die ik deels beschreef op p. 184 van: 'De omkeringsregel, lees eerst de
gebruiksaanwijzing', O&A 2004, 6.

[52]
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Na afronding van dit artikel stuitte ik op HR 1 april 2005, C03/299HR (X/Steenbergen). Naar ik meen sluiten mijn hier weergegeven
opvattingen goed aan bij de interessante conclusie van Huydecoper bij dat arrest.
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