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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Nadeelcompensatie en tegemoetkoming in planschade 

Titel 4.5 Awb en afdeling 15.1 Omgevingswet: tussen 

eenheid en verscheidenheid 

 

van Jonathan Huijts 

 

 

  

1. Titel 4.5 Awb biedt in zijn huidige vorm de rechtspraktijk 

onvoldoende houvast.  

 

2. De rechtspraktijk is gebaat bij een duidelijke (formeelwettelijke) 

maatstaf ter afbakening van de referentiegroep bij de toepassing 

van het criterium van de speciale last.  

 

3. De gefixeerde 4%-waardedrempel van artikel 15.7 lid 1 

Omgevingswet geeft een redelijke invulling aan het normale 

maatschappelijke risico bij indirecte schade in de vorm van 

permanente waardedaling van onroerende zaken.  

 

4. Het exclusieve karakter van de limitatieve opsomming van 

schadeoorzaken uit artikel 15.1 lid 1 Omgevingswet is 

noodzakelijk om het omgevingsrechtelijk georiënteerde 

nadeelcompensatierecht adequaat te laten functioneren.  

 

5. De nadeelcompensatieregeling van titel 4.5 Awb had beter in een 

afzonderlijke wet kunnen worden opgenomen, mede omdat zij 

dan ook van toepassing had kunnen zijn op schade veroorzaakt 

door formele wetgeving.  
 



 

6. De wetgever is er met titel 4.5 Awb, afdeling 15.1 Omgevingswet 

en artikel 8:6 lid 2 Awb niet in geslaagd het ‘nadeelcompensatie-

doolhof’ geheel naar de geschiedenisboeken te verwijzen.  

 

7. De wens van het kabinet om onder afdeling 15.1 Omgevingswet 

meer rekening te houden met de feitelijke situatie dan naar huidig 

planschaderecht wordt gedaan, biedt nieuwe kansen om de 

begroting van schades te automatiseren met behulp van digitale 

taxatiemodellen.  

 

8. De Omgevingswet zal niet leiden tot een eenvoudiger en beter 

omgevingsrecht.  

 

9. Het bestuursrechtelijke en civielrechtelijke schadevergoedings-

recht kunnen ook anno 2020 nog veel van elkaar leren.  

 

10. De aan de formele wetgever gerichte aanbevelingen uit dit 

proefschrift vormen een solide basis voor de toekomstige 

evaluaties van titel 4.5 Awb en afdeling 15.1 Omgevingswet.  

 

11. Muziek is onontbeerlijk voor het schrijven van een proefschrift.  

 
 


