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HR 27 november 2009, nr. 08/02570,
ECLI:NL:HR:2009:BJ7929). Daartoe is evenwel
vereist dat de gemachtigde te dezen op zakelijke
basis namens diens partner optreedt. De omstandigheid dat sprake is van een gezamenlijke huishouding brengt in beginsel mee dat moet worden
aangenomen dat de gemachtigde niet op zakelijke
basis rechtsbijstand verleent (zie HR 19 oktober
2012, 11/04773, ECLI:NL:HR:2012:BY0531). De
heffingsambtenaar heeft gesteld dat mr. X in deze
zaak niet op zakelijke basis is opgetreden jegens
zijn partner omdat geen kosten in rekening zijn
gebracht. Belanghebbenden, op wie te dezen de
bewijslast rust, hebben geen bewijs bijgebracht
op grond waarvan kan worden geoordeeld dat in
het kader van deze procedure kosten in rekening
zijn gebracht die op Y drukken. De na lang aandringen van het hof ter zitting afgegeven verklaring door mr. X inhoudende dat hij “dan wel een
nota naar zijn partner zal sturen” overtuigt het
hof niet dat mr. X, dan wel Advocatenpraktijk mr.
X, op zakelijke basis handelt, zodat het hof ook
geen aanleiding ziet voor een proceskostenvergoeding ten behoeve van Y. Op grond van het vorenstaande is het hoger beroep ongegrond.
NOOT

Er werd in het afgelopen jaar heel wat geprocedeerd over de proceskostenvergoeding. Vaak is
het primaire geschil al beslecht, maar twist men
nog over de te vergoeden kosten. In dit geval
gaat het om de vraag of er sprake is van door
een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand die op grond van art. 1 sub a Besluit proceskosten bestuursrecht voor vergoeding in
aanmerking zou komen. De proceskostenvergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de gemaakte proceskosten. In dit geval is de belanghebbende toevallig ook werkzaam als zelfstandig
advocaat. Hij bestrijdt zijn eigen WOZ-beschikking en aanslag onroerende zaakbelasting. Indien hij dat zou doen middels een zakelijke relatie dan is het mogelijk deze kosten te vergoeden
(zie bijvoorbeeld HR 27 november 2009,
nr. 08/02570, ECLI:NL:HR:2009:BJ7929). We gaan
er immers van uit dat er dan ook kosten moeten
worden gemaakt door de belanghebbende. In
dit specifieke geval handelt het gerechtshof in
lijn met de eerdere jurisprudentie en uitleg van
het Besluit proceskosten bestuursrecht. Er is in
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het onderhavige geval geen sprake van kosten
die worden gemaakt in een zakelijke relatie, mr.
X handelt immers als privépersoon. Een kostenvergoeding verwordt dan tot een extra tegemoetkoming zonder directe grond. Het is immers
geen vergoeding van reële gemaakte kosten
voor door een derde beroepsmatig verleende
rechtsbijstand. Dit valt buiten de reikwijdte van
het Besluit proceskosten bestuursrecht. Trekken
we de parallel naar de proceskostenvergoeding
in WOZ-zaken waar gebruik wordt gemaakt van
no cure no pay-bureaus, dan zien we dat ook
daar alleen daadwerkelijk (te verwachten) kosten
voor vergoeding in aanmerking komen, al dan
niet forfaitair, indien er sprake is van een zakelijke relatie.
J.D.C. de Jong
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Rechtbank Midden-Nederland
15 januari 2014, nr. UTR 12/4508,
ECLI:NL:RBMNE:2014:107
(mr. Van Ek, mr. Van Amstel, mr. Matiasen)
Noot J.J. Thoonen
Nadeelcompensatie.
[Awb art. 4:126 (nog niet in werking getreden)]
Eiser stelt schade te hebben geleden door de door
b&w verleende tijdelijke vergunning om de boven
zijn woning gelegen woning om te zetten van een
zelfstandige woonruimte in meerdere onzelfstandige wooneenheden (studentenkamers). De rechtbank beziet of eiser aanspraak heeft op nadeelcompensatie. De rechtbank sluit daarbij aan bij de vereisten van het nog niet in werking getreden art.
4:126 Algemene wet bestuursrecht (Awb).
De rechtbank concludeert dat de door eiser gestelde waardevermindering niet voor vergoeding in
aanmerking komt omdat nu eiser de woning niet
heeft verkocht en de waardevermindering geen
duurzaam karakter heeft er geen sprake is van
daadwerkelijk geleden schade.
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B&w hebben bij besluit van 27 oktober 2011 aan
Heas BV, de eigenaar van de woning gelegen boven eisers woning, een vergunning verleend voor
het voor een periode van vijf jaren omzetten van
een zelfstandige woonruimte in meerdere onzelfstandige wooneenheden (studentenkamers). Dit
besluit is inmiddels onherroepelijk.
Eiser heeft bij zijn brief van 3 december 2011 b&w
verzocht om vergoeding van schade, die hij stelt
te lijden als gevolg van het verlenen van de tijdelijke omzettingsvergunning voor de woning. B&w
hebben het verzoek van eiser afgewezen. Het door
eiser ingediende bezwaar hebben b&w bij besluit
van 25 oktober 2012 ongegrond verklaard. Tegen
dit besluit heeft eiser beroep ingesteld.
De rechtbank is van oordeel dat het besluit op het
verzoek om schadevergoeding gekwalificeerd
moet worden als een zelfstandig schadebesluit,
waartegen beroep openstaat.
Eiser voert aan dat hij € 50.000 schade heeft geleden als gevolg van het verlenen van een omzettingsvergunning voor de woning. .
De rechtbank stelt voorop dat eiser geen schade
claimt in verband met hinder als gevolg van de
verleende tijdelijke omzettingsvergunning. Eiser
vraagt om vergoeding van vermogensschade die
volgens hem is veroorzaakt door het besluit van
27 oktober 2011.
Het besluit van 27 oktober 2011 heeft formele
rechtskracht. Het besluit moet als gevolg hiervan
zowel qua wijze van totstandkoming als qua inhoud, voor rechtmatig worden gehouden.
Nu er ten aanzien van omzettingsvergunning geen
schaderegeling in een wet, een verordening of een
beleidsregeling is neergelegd, ziet de rechtbank
zich gesteld voor de vraag of eiser aanspraak heeft
op nadeelcompensatie aan de hand van het algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid voor de
openbare lasten (het égalitébeginsel).
Voor de beoordeling of eiser aanspraak heeft op
nadeelcompensatie op grond van het égalitébeginsel ziet de rechtbank aanleiding om aan te sluiten
bij de vereisten van het nog niet in werking getreden art. 4:126 Awb om in aanmerking te komen
voor nadeelcompensatie. De rechtbank acht
hierbij van belang dat in deze regeling de ontwikkelingen die zich in de bestuursrechtelijke juris-

prudentie rondom het leerstuk nadeelcompensatie
hebben afgetekend, zijn gecodificeerd. Hiervoor
verwijst de rechtbank naar de wetsgeschiedenis
(TK 2010-2011, 32 621, nr. 3, p. 12). De tekst van
dit artikel kan derhalve gelden als de meest recente
stand van zaken op het gebied van nadeelcompensatie.
De rechtbank beziet of aan de in art. 4:126 Awb
omschreven voorwaarden is voldaan.
De rechtbank ziet zich allereerst gesteld voor de
vraag of b&w handelden in de rechtmatige uitoefening van zijn publiekrechtelijke bevoegdheid of
taak.
B&w zijn bevoegd om op grond van art. 3.1.3 lid
5 Regionale Huisvestingsverordening Bestuur
Regio Utrecht een tijdelijke vergunning voor
maximaal vijf jaar te verlenen om woonruimte
van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte
om te zetten. Het besluit tot het verlenen van de
tijdelijke omzettingsvergunning strekt mede tot
behartiging van (een aspect van) het algemeen
belang, dat de desbetreffende wet, waarop de
aanwending van die bevoegdheid is gebaseerd,
beoogt te dienen. Immers, door de verleende
omzettingsvergunning komt er meer onzelfstandige woonruimte voorhanden, waardoor het voor
– onder meer – studenten mogelijk wordt om in
Utrecht woonruimte te vinden. Een dergelijke
aanwending dient dan ook niet louter een particulier belang. Aan de eerste voorwaarde van het nog
niet in werking getreden art. 4:126 lid 1 Awb is
dus voldaan, nu het verlenen van een (tijdelijke)
omzettingsvergunning door b&w een handeling
betreft in de rechtmatige uitoefening van de publiekrechtelijke bevoegdheid of taak.
Vervolgens moet worden bezien of sprake is van
schade.
Eiser stelt vermogensschade te lijden doordat zijn
woning als gevolg van de verleende tijdelijke omzettingsvergunning in waarde is gedaald. In dit
geval heeft de gestelde schade zich echter nog niet
daadwerkelijk gerealiseerd, omdat eiser zijn woning niet heeft verkocht. Daarmee is geen sprake
van reële schade.
Verder heeft de door eiser gestelde schade geen
duurzaam karakter. Verweerder heeft in dit geval
een omzettingsvergunning verleend voor de duur
van vijf jaar, zodat de gestelde waardevermindering als gevolg van de verleende omzettingsvergunning slechts tijdelijk van aard is. Eisers betoog
ter zitting dat de omzettingsvergunning met een
nieuw besluit kan worden verlengd of zelfs een
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permanent karakter kan krijgen en dat hij de
verwachting heeft dat de omzetting langer zal gaan
duren, kan hieraan niet afdoen. Immers, het gestelde schadeveroorzakende besluit heeft een tijdelijk karakter, zodat enkel de geleden schade ten
gevolge van het dit – tijdelijke – besluit voor vergoeding in aanmerking kan komen.
Gelet op het voorgaande komt de door eiser gestelde waardevermindering niet voor vergoeding
in aanmerking. Nu geen sprake is van daadwerkelijk geleden schade, is niet voldaan aan het volgende vereiste voor nadeelcompensatie. De door eiser
gestelde waardevermindering komt daarom niet
voor vergoeding in aanmerking.
Eiser stelt niet andere financiële schade te hebben
geleden.
Gelet op het voorgaande komt de rechtbank niet
toe aan een oordeel over de vraag of voldaan is
aan het vereiste of de schade uitgaat boven het
normale maatschappelijke risico en het vereiste
of die schade eiser in vergelijking met anderen
onevenredig zwaar treft.
B&w hebben het verzoek om schadevergoeding
terecht afgewezen.
NOOT

Overheidsmaatregelen, ook als deze rechtmatig
zijn, kunnen leiden tot schade. Als sprake is van
onevenredige benadeling van een burger of
ondernemer ten opzichte van anderen dan is de
overheid verplicht de nadelen onder voorwaarden te compenseren. Dit beginsel staat bekend
als het égalitébeginsel.1
1

In de noot bij de uitspraak van 11-12-2013 inzake de Hollandse Brug verwoordde ik in de eerste alinea ook de grondslag van nadeelcompensatie. Helaas is die alinea niet geheel zuiver
geformuleerd. Beter ware geweest die alinea
als volgt te formuleren:
Voor overheidsbesluiten geldt dat de nadelige
gevolgen van een besluit niet onevenredig
mogen zijn in verhouding met de met het besluit te dienen doelen (art. 3:4 Awb). Ook als
dat niet het geval is en het besluit rechtmatig
is, kan het besluit leiden tot schade. Voor zover
sprake is van een onevenredige benadeling van
de ene burger of onderneming ten opzichte van
de anderen kan er reden zijn voor vergoeding
van schade. Dit beginsel staat bekend als égali-
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Voor een aantal overheidsmaatregelen, zoals
een bestemmingsplan en een Tracébesluit, kent
de wetgeving een specifieke bepaling waarin is
bepaald dat de schade door een specifieke
overheidsmaatregel (deels) wordt vergoed door
de overheid. Daarnaast zijn er nog ‘buitenwettelijke’ regelingen, zoals de Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999. In het vorige nummer van JG besteedde ik aandacht aan
de uitspraak van 11 december 2013 over een
verzoek om nadeelcompensatie van een bedrijf
dat schade heeft geleden door de tijdelijke afsluiting van de Hollandse Brug voor vrachtverkeer
op grond van de genoemde Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999.
In onderhavige situatie wordt schade geclaimd
door de verlening van een omzettingsvergunning van een eengezinswoning in studentenwoningen. Voor schade door een dergelijke vergunning bestaat er geen schaderegeling in de wet,
verordening of beleidsregel. Ook in geval van
schade door overheidsbesluiten waarvoor geen
schaderegeling geldt, kan een overheidsorgaan
op grond van het égalitébeginsel gehouden zijn
tot vergoeding van schade, zoals blijkt uit de
jurisprudentie.
De rechtbank beziet of eiser gelet op het égalitébeginsel of te wel het algemeen rechtsbeginsel
van de gelijkheid voor de openbare lasten aanspraak heeft op nadeelcompensatie. De rechtbank constateert vervolgens dat de in de Awb
opgenomen titel 4.5 Awb, waarin een algemene
regeling voor nadeelcompensatie is opgenomen,
nog niet in werking is getreden, maar toetst
vervolgens al wel aan het in genoemde titel opgenomen art. 4:126 Awb omdat de jurisprudentie
in dat artikel gecodificeerd is.
In casu heeft eiser een vergoeding geclaimd
wegens waardedaling van zijn woning. De door
eiser gestelde waardedaling komt naar het oordeel van de rechtbank niet voor vergoeding in
aanmerking omdat de schade, nu eiser zijn woning niet heeft verkocht, niet daadwerkelijk is
gerealiseerd en de door eiser gestelde schade
geen duurzaam karakter heeft. De schade heeft

tébeginsel. Uitgangspunt van dit beginsel is
dat de publieke lasten evenredig over de burgers verdeeld moeten worden.
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in casu geen duurzaam karakter omdat de vergunning slechts voor een periode voor vijf jaren
is verleend.
Het oordeel van de rechtbank komt overeen met
de conclusies van de Afdeling bestuursrechtspraak in de uitspraken van 18 november 2009,
200809275/1/H2, ECLI:NL:RVS:2009:BK3649
(schade door houden bijen in strijd met bestemmingsplan) en 22 mei 2013, 201202772/1/A2,
ECLI:NL:RVS:2013:CA0666 (schade door herinrichting binnenstad Vlissingen).
In de recente uitspraak van de Afdeling van 23
oktober 2013 inzake een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade (verleende vrijstelling
voor een urilift; vrijstelling is door verwijdering
urilift uitgewerkt) komt de vraag aan de orde of
schade bestaande uit tijdelijke waardedaling
voor tegemoetkoming op de voet van art. 6.1
Wro in aanmerking komt. De Afdeling concludeert dat gestelde schade bestaande uit waardedaling van de onroerende zaak slechts tijdelijk
van aard is en daarom in beginsel geen aanspraak geeft op een tegemoetkoming. Ter vergelijking verwijst de Afdeling naar de hiervoor genoemde uitspraak van 18 november 2009.
Overigens vermeldt de memorie van toelichting
bij de Wro ten aanzien van tijdelijke waardevermindering het volgende:
“Conform de lijn van de jurisprudentie moet
sprake zijn van een permanente schade. Een tijdelijke waardevermindering van een zaak
rechtvaardigt niet een vergoeding van de schade.”
De rechtbank overweegt dat de gestelde schade
zich nog niet daadwerkelijk heeft gerealiseerd,
omdat eiser zijn woning niet heeft verkocht en
concludeert vervolgens dat daarmee geen
sprake is van reële schade. De Afdeling lijkt de
deur open te houden – of in ieder geval nog niet
definitief te sluiten – voor een vergoeding in de
vorm van nadeelcompensatie voor tijdelijke
waardedaling aan een eigenaar van een woning
die zijn woning verkoopt gedurende de periode
dat sprake is van de tijdelijke waardedaling.
J.J. Thoonen
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Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State
15 januari 2014, nr. 201301106/1/A1,
ECLI:NL:RVS:2014:32
(mr. Slump, mr. Van Buuren, mr. Sorgdrager)
Noot mr. M. Claessens en prof. mr. T.
Barkhuysen
Last onder dwangsom. Invordering. Evenredigheid.
[Awb art. 5:37]
De geadresseerde van een last onder dwangsom
heeft aan drie van de vier onderdelen van de last
voldaan. Dit geeft de Afdeling bestuursrechtspraak
aanleiding om de hoogte van het in te vorderen
bedrag te matigen.

Het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Deventer
tegen
[wederpartij], wonend te Deventer

1. Bij besluit van 4 mei 2011 heeft het college
[wederpartij] onder oplegging van een dwangsom
gelast de in de woning aan de [locatie] te Deventer
aanwezige asbesthoudende materialen te saneren
overeenkomstig de in het besluit genoemde
voorschriften van de Bouwverordening gemeente
Deventer. Het voorgaande betekent volgens het
besluit dat [wederpartij] de saneringswerkzaamheden dient te laten uitvoeren door een bedrijf
dat in het bezit is van het SC-530 certificaat. Bovendien moet [wederpartij] ten minste één week
voorafgaande aan de aanvang van het slopen de
gemeente Deventer schriftelijk op de hoogte stellen van de data en tijdstippen waarop het slopen,
voor zover dat betrekking heeft op asbest, plaats
zal vinden. Na sanering van de asbesthoudende
materialen is [wederpartij] verplicht een onafhankelijk laboratorium een eindcontrole na asbestverwijdering te laten uitvoeren om te bepalen of de
gesaneerde ruimtes weer veilig kunnen worden
betreden. Indien niet of niet geheel is voldaan aan
deze last is een dwangsom van € 25.000 ineens
verschuldigd, aldus het besluit van 4 mei 2011.
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