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Hoofdstuk 12

Valorisatie-addendum

12.1 Doelgroep van het proefschrift

Aan de hand van een analyse van het huidige en toekomstige nadeelcompensa-
tierecht zijn in dit boek aanbevelingen gedaan aan de belangrijkste actoren in het 
nadeelcompensatierecht. Het boek is daarmee niet alleen relevant voor weten-
schappers geïnteresseerd in het nadeelcompensatierecht en/of het snijvlak tussen 
publiek- en privaatrecht, maar ook voor de formele wetgever, lagere regelgevers, 
rechters en (uitvoerende) bestuursorganen. Tevens kan het boek nuttig zijn voor 
praktijkjuristen - zoals juridisch adviseurs en advocaten - bij de bestudering van 
het huidige en toekomstige nadeelcompensatierecht en de behartiging van de be-
langen van hun cliënten. Ten slotte kan het boek ook behulpzaam zijn voor de 
individuele burger die zich wil verdiepen in het nadeelcompensatierecht, al dan 
niet met de intentie om een aanvraag om nadeelcompensatie in te dienen of op te 
komen tegen een door het bestuur genomen nadeelcompensatiebesluit. 

12.2 De algemene maatschappelijke waarde van het 
proefschrift

In de eerste twee paragrafen van het eerste hoofdstuk van dit proefschrift is de aan-
leiding voor dit proefschrift beschreven: titel 4.5 Awb is ruim zes en een half jaar 
na zijn publicatie in het Staatsblad nog steeds niet in werking getreden. Deze rege-
ling wordt - al vanaf de ontwerpfase, en na haar publicatie in het Staatsblad nog 
steeds - omgeven door discussie. Het belang van een algemene nadeelcompensa-
tieregeling wordt breed onderschreven, maar het heeft er veel van weg dat de met 
de regeling gemoeide vragen dermate lastig zijn te beantwoorden en de betrokken 
(financiële) belangen dermate groot zijn dat de inwerkingtreding van deze wet 
steeds verder wordt uitgesteld. Een belangrijk deel van de vragen waarmee de wet-
gever wordt geconfronteerd, ziet op de reikwijdte van titel 4.5 Awb en - in relatie 
daarmee - de mate waarin deze regeling ruimte laat of zou moeten laten voor, dan 
wel in de plaats kan treden van, (onderdelen van) het thans bestaande veelvoud 
van bijzondere wettelijke en buitenwettelijke nadeelcompensatieregelingen. De 
keuzes omtrent het al dan niet (in ongewijzigde vorm) in stand houden van thans 
bestaande nadeelcompensatieregelgeving kunnen alleen op zinvolle wijze worden 
gemaakt als voldoende inzicht bestaat in de verhouding van titel 4.5 Awb tot afd. 
15.1 Ow en tot overige bijzondere nadeelcompensatieregelingen. Gebrek aan dit 
inzicht lijkt in belangrijke mate bij te dragen aan het steeds opnieuw uitstellen van 
de inwerkingtreding van titel 4.5 Awb. 
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De beantwoording van de in paragraaf 1.2 opgeworpen onderzoeksvragen heeft 
geleid tot inzicht in de verhouding tussen enkele van de naar huidig recht be-
langrijkste nadeelcompensatieregelingen. Per materieel criterium en procedureel 
voorschrift voor toekenning van nadeelcompensatie is onderzocht welke ver-
schillen tussen deze regelingen bestaan en of, en zo ja in hoeverre, zij kunnen 
worden verklaard. Ook is inzicht verschaft in de wijze waarop het toekomstige 
nadeelcompensatierecht door de wetgever is vormgegeven en hoe dit recht in de 
praktijk zal moeten worden toegepast. Ten slotte is gebleken hoe dit nieuwe recht 
aansluit op de doelstellingen die de wetgever daarmee beoogde te realiseren, en 
hoe de belangrijkste actoren in het nadeelcompensatierecht ervoor kunnen zorgen 
dat deze aansluiting wordt verbeterd. De hierdoor opgedane inzichten zouden de 
inwerkingtreding van titel 4.5 Awb kunnen vergemakkelijken. Ook is het mijn 
verwachting dat opvolging van de gedane aanbevelingen zou bijdragen aan een 
beter functionerend nadeelcompensatierecht. De maatschappelijke baten daarvan 
zijn legio. Beschouwd vanuit economisch perspectief kan eveneens winst worden 
geboekt, aangezien een deel van de aanbevelingen (mede) is gedaan met het oog 
op de doelstelling van vergroting van de doelmatigheid van het nadeelcompensa-
tierecht en vermindering van bestuurslasten.

12.3 Toegevoegde waarde van het proefschrift voor 
actoren in de nadeelcompensatiepraktijk

In dit boek zijn veel aanbevelingen gedaan aan de formele wetgever. Opvolging 
van deze aanbevelingen zou onder andere ertoe leiden dat het toekomstige na-
deelcompensatierecht beter aansluit op de oorspronkelijke doelstellingen van de 
wetgever, onnodige verschillen tussen het toekomstige nadeelcompensatierecht en 
het civiele recht worden weggenomen, en het nadeelcompensatierecht efficiënter 
functioneert. Zo wordt het bestuur bijvoorbeeld een hanteerbare maatstaf voor het 
criterium van de speciale last aangereikt en is voorgesteld alleen deskundigenad-
vies in te winnen als dat noodzakelijk is om tot een inhoudelijk juist besluit te ko-
men. Als de formele wetgever de aan hem gedane aanbevelingen in eerste instantie 
niet zou overnemen, dan kunnen zij alsnog nuttig zijn. De andere actoren in het 
nadeelcompensatierecht kunnen dan immers nagaan in hoeverre zij deze aanbe-
velingen op een lager niveau kunnen implementeren. De formele wetgever zou 
de desbetreffende aanbevelingen echter ook als vertrekpunt kunnen nemen voor 
toekomstige evaluaties van het functioneren van titel 4.5 Awb en afd. 15.1 Ow. 

Ook de overige actoren uit de nadeelcompensatiepraktijk kunnen hun voordeel 
doen met de bevindingen uit dit proefschrift. Aan de rechter zijn enkele aanbe-
velingen gedaan om zijn uitspraken begrijpelijker te maken. Daarbij kan worden 
gedacht aan aanbevelingen voor een inzichtelijker causaliteitsoordeel, aanbevelin-
gen om niet onnodig af te wijken van civielrechtelijke rechtspraak, en overige aan-
bevelingen om met relatief kleine inspanning te komen tot nog beter te begrijpen 
uitspraken. Dat kan niet alleen bijdragen in het vertrouwen in de rechtspraak, maar 
ook voorkomen dat onnodig in rechte wordt opgekomen tegen uitspraken gedaan 
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in eerste aanleg. Tevens zijn aanbevelingen gedaan aan de regering en overige 
bestuursorganen. Daarbij kan worden gedacht aan voorstellen voor vaststelling 
van regelgeving of beleid, modelbrieven- en besluiten, en aanvraagformulieren. 
Voorts is bijvoorbeeld aanbevolen tot het geven van voorlichting en het in een 
vroeg stadium in contact treden met potentiële benadeelden. Ook opvolging van 
dit soort aanbevelingen zal naar mijn verwachting bijdragen aan een efficiënter 
en gebruiksvriendelijker nadeelcompensatierecht. Dat kan niet alleen financiële 
voordelen hebben voor de samenleving, bijvoorbeeld omdat minder wordt gepro-
cedeerd tegen primaire nadeelcompensatiebesluitvorming, maar ook bijdragen 
aan (herstel van) het vertrouwen in de overheid. 

Ten slotte hoop ik dat dit proefschrift ook in meer algemene zin nuttig zal zijn voor 
de maatschappij. Het planschade- en nadeelcompensatierecht is niet eenvoudig te 
doorgronden. Burgers hebben vaak hulp nodig van een gespecialiseerde advocaat 
om zich zowel materieel als procedureel een weg door het nadeelcompensatie-
landschap te waren. Ook het bestuur blijkt in de praktijk relatief veel deskundigen-
advisering in te winnen om tot een gedegen nadeelcompensatiebesluit te komen. 
Ik hoop dat dit proefschrift voor al deze actoren zal bijdragen aan hun inzicht in 
de materiële criteria en procedurele voorschriften voor de toekenning van nadeel-
compensatie, zodat zij efficiënter en zelfstandiger kunnen navigeren binnen het 
nadeelcompensatielandschap. 

12.4 Verhouding tot andere wetenschappelijke 
publicaties

Schadevergoeding wegens rechtmatig overheidshandelen is reeds geruime tijd1 
 onderwerp van wetenschappelijke bestudering en discussie in het algemeen, en 
van proefschriften in het bijzonder. Enkele belangrijke studies zijn bijvoorbeeld het 
proefschrift van Van den Broek2 uit 2002 over de planschadevergoedings regeling 
uit art. 49 WRO, het proefschrift van Tjepkema3 uit 2010 over het égalitébeginsel, 
het proefschrift van Dijkshoorn4 uit 2011 over de verhouding tussen het planscha-
derecht en het privaatrechtelijke schadevergoedingsrecht, en het proefschrift van 
De Jongh5 uit 2012 waarin vanuit rechtshistorisch perspectief wordt gezocht naar 
rechtvaardigingen in het recht voor de toekenning van nadeelcompensatie.

Het proefschrift van Van den Broek is een waardevolle bron van informatie geble-
ken als het aankomt op de toepassing van art. 49 WRO door de Kroon, de Afdeling 
voor de geschillen van het bestuur van de Raad van State, de Afdeling rechtspraak 
van de Raad van State, en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

1 Zie bijvoorbeeld Verburg 1958. 
2 Van den Broek 2002.
3 Tjepkema 2010.
4 Dijkshoorn 2011a.
5 De Jongh 2012. 
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tot 2002. Het planschaderecht heeft echter niet stilgestaan en aanzienlijke ontwik-
kelingen doorgemaakt. Dat lag ook voor de hand. Waar de grondslag van art. 49 
WRO moest worden gevonden in de materiële rechtszekerheid, moet de grondslag 
van de planschaderegeling van afd. 6.1 Wro immers worden gevonden in het éga-
litébeginsel. Het verbaast dan ook niet dat sinds 2002 een grote hoeveelheid juris-
prudentie inzake planschade is verschenen die kan leiden tot nieuwe inzichten in 
het nadeelcompensatierecht in algemene zin, en het égalitébeginsel in het bijzon-
der. Dat geldt te meer voor de stortvloed aan door de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State gewezen jurisprudentie inzake afd. 6.1 Wro, die begin 2012 
op gang is gekomen. Waar Dijkshoorn slechts kon uitgaan van de Kamerstuk-
ken behorende bij afdeling 6.1 Wro en art. 49 WRO, en de in het kader van art. 
49 WRO gewezen jurisprudentie, kon in het onderhavige proefschrift uitgebreid 
worden stilgestaan bij de lessen die uit de nieuwe jurisprudentie inzake afd. 6.1 
Wro kunnen worden getrokken. Verder hoop ik dat de onderzoeksresultaten kun-
nen bijdragen aan de - ook regelmatig door Dijkshoorn bepleite - aansluiting van 
het nadeelcompensatierecht op het civiele schadevergoedingsrecht. Anders dan in 
het proefschrift van Dijkshoorn, was een vergelijking met dit civiele schadever-
goedingsrecht niet het hoofddoel van het onderhavige proefschrift. Dat laat echter 
onverlet dat de vergelijking met het privaatrecht wel een belangrijke rol speelde, 
omdat een van de aan de Wns ten grondslag liggende uitgangspunten bleek dat 
(waar mogelijk) wordt aangesloten op het BW. 

Het startpunt van Tjepkema’s onderzoek naar het nadeelcompensatierecht is het 
ongeschreven égalitébeginsel. Zijn proefschrift leverde een schat aan informatie 
op over onder andere de oorsprong van dit beginsel, de implementatie daarvan in 
het Nederlandse recht, en de interpretatie van het beginsel in de (Nederlandse) 
jurisprudentie. Uiteraard heeft Tjepkema ook onderzoek gedaan naar de imple-
mentatie en ontwikkeling van het égalitébeginsel in geschreven formele wetten 
en regelingen van lagere rangorde. In de beschrijving van zijn onderzoek wordt 
echter geëxpliciteerd dat de lezer “geen gedetailleerde beschrijvingen [zal] aan-
treffen van het recht op nadeelcompensatie op verschillende deelterreinen waar 
geschreven regelingen worden toegepast, zoals de ruimtelijke ordening (art. 6.1 
Wro, voorheen art. 49 WRO), milieumaatregelen (art. 15.20 Wet milieubeheer), 
de bestrijding van dierziektes (de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren), straf-
vorderlijk optreden (art. 89 Wetboek van Strafvordering) en infrastructurele pro-
jecten (bijv. de Verordening Nadeelcompensatie Noord-Zuidlijn).” Ook beoogde 
Tjepkema niet in te gaan op de afstemmingsproblemen die de “wirwar” aan dit 
soort regelingen meebrengt.6 Aangezien de aanleiding voor het onderhavige proef-
schrift juist is gelegen in de afstemming van huidige nadeelcompensatieregelingen 
op titel 4.5 Awb en afd. 15.1 Ow - en het geschreven nadeelcompensatierecht dus 
het vertrekpunt van dit onderzoek vormt - hoop ik dat dit proefschrift het proef-
schrift van Tjepkema op fraaie wijze kan complementeren.

6 Tjepkema 2010, p. 10-11.
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Het proefschrift van De Jongh leverde - evenals het proefschrift van Tjepkema - 
waardevolle rechtshistorische informatie op omtrent het égalitébeginsel. Het on-
derhavige proefschrift complementeert dat onderzoek doordat het een meer posi-
tiefrechtelijke insteek kent. De focus ligt op het huidige nadeelcompensatierecht 
in verhouding tot het toekomstige nadeelcompensatierecht. Dat laat onverlet dat 
het rechtshistorische perspectief zeker niet uit het oog is verloren. Zo bleken veel 
verschillen tussen de geselecteerde, thans geldende nadeelcompensatieregelingen 
historisch te kunnen worden verklaard. Ook is in het tweede hoofdstuk van dit 
proefschrift in vogelvlucht weergegeven hoe het hedendaagse nadeelcompensa-
tielandschap vorm heeft gekregen. 

Ten slotte zijn de afgelopen decennia natuurlijk ook veel annotaties, kronieken, 
boekbijdragen en andere wetenschappelijke commentaren op het nadeelcompen-
satierecht verschenen. Dat zijn er zelfs zoveel, dat het onmogelijk was al deze 
bronnen in het onderhavige proefschrift te betrekken. Ik hoop desondanks dat dit 
proefschrift een waardevolle bijdrage zal leveren aan de discussies die in deze 
bronnen zijn gevoerd, en ook na publicatie van dit proefschrift aan die discussies 
te mogen bijdragen.






