
Omgevingsrecht

Arjen de Snoo
Houthoff Buruma

Afdeling legt uit:
schadevergoeding
wegens overschrijding
van de redelijke termijn
en de bestuurlijke lus

Nadat het enkele jaren geleden een
hot item was in de jurisprudentie,
werd het vrij stil rond de schadever-

goeding bij overschrijding van de re-
delijke termijn. Voor procedures
waarin de bestuurlijke lus wordt toe-
gepast, was echter nog niet uitge-
maakt hoe de redelijke termijn moet
worden berekend. Deze vraag heeft
de Afdeling nu beantwoord.

Eerst de standaardsituatie. Op 29 ja-
nuari 2014 wees de ‘grote kamer’ van
de Afdeling al een breed toepasbare
uitspraak over de schadevergoeding
bij termijnoverschrijding.1 In deze
uitspraak werd vastgesteld dat als re-
delijke termijn voor een procedure
bestaande uit bezwaar, beroep en
hoger beroep een totaal van vier jaar
heeft te gelden, opgedeeld in twee jaar
voor bezwaar en beroep en twee jaar
in hoger beroep. Verder oordeelde de
Afdeling dat het stellen van prejudi-
ciële vragen de termijn opschort. In
2010 had de Afdeling al geoordeeld

dat een termijn van twee jaar een re-
delijke termijn is in zaken waar de
procedure begint met een rechtstreeks
beroep.2

Bij een overschrijding van de termijn
is een vergoeding van € 500 per half-
jaar verschuldigd. De basis hiervoor
wordt gevonden in artikel 6 EVRM
en de toepassing daarvan door het
EHRM.3 Uit deze jurisprudentie
volgt dat bij overschrijding van de
redelijke termijn, behoudens bijzon-
dere omstandigheden, spanning en
frustratie als grond voor vergoeding
van immateriële schade wordt veron-
dersteld.4 De appellant hoeft op basis
van deze jurisprudentie alleen maar
om schadevergoeding te vragen, en
niet te stellen, laat staan daadwerke-
lijk aan te tonen dat sprake is van
spanning en frustratie. In geval van
overschrijding van de termijn wordt
dit alles verondersteld.
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Zeker in procedures over bestem-
mingsplannen wordt, indien blijkt
dat sprake is van een grond voor ver-
nietiging, veelvuldig de bestuurlijke
lus toegepast. Voor die situatie was
echter nog niet bepaald hoe dan de
termijn moest worden berekend, en
dus nog onbekend vanaf welk mo-
ment aanspraak zou kunnen worden
gemaakt op de schadeloosstelling.
Met de uitspraak van 1 februari 2017
over het bestemmingsplan Buitenge-
bied van de Gemeente Deurne heeft
de Afdeling deze duidelijkheid wel
gegeven.5

Hoewel ook andere aspecten uit deze
uitspraak zouden kunnen worden
besproken, gaat het nu alleen om de
data waarop verschillende stappen in
de procedure zijn gezet. Op 28 janua-
ri 2014 besloot de raad tot vaststelling
van het bestemmingsplan. Tegen dit
besluit werd in april 2014 beroep in-
gesteld. In de (tussen)uitspraak van
26 augustus 2015 werd besloten tot
toepassing van de bestuurlijke lus en
werd de raad opgedragen binnen
26 weken het besluit te herstellen. De
raad voldeed aan deze opdracht door
op 16 februari 2016 het bestemmings-
plan gewijzigd vast te stellen. De
einduitspraak wordt gewezen op
1 februari 2017, dat is iets meer dan
drie jaar na de vaststelling van het
bestemmingsplan, en twee jaar en
negen maanden na het instellen van
beroep.

Twee partijen, die beiden zowel als
appellant in hun eigen beroep als als
derde-belanghebbenden ten gevolge
het beroep van een ander in de proce-
dure betrokken zijn, verzoeken vóór
de uitspraak, maar ná de sluiting van
het onderzoek, om vergoeding van
immateriële schade wegens schending
van de redelijke termijn op grond van
artikel 6 EVRM.

Allereerst stelt de Afdeling vast dat
deze partijen ook in hun hoedanig-
heid van derde-belanghebbende aan-
spraak kunnen maken op de schade-
vergoeding. Het zijn dus niet alleen
procespartijen in de hoedanigheid van
appellant die door het overschrijden
van de termijn spanning en frustratie
kunnen ervaren, en op grond daarvan
aanspraak kunnen maken op een
schadevergoeding.

Op het eerste gezicht lijkt het niet uit
te maken of het verzoek om vergoe-
ding van deze twee partijen wordt
beoordeeld naar hun deelname aan
de procedure als derde-belanghebben-
de dan wel als appellant. Het verschil
bestaat echter hierin, dat het moment
van aanvang van deelname in de pro-
cedure in de verschillende rollen an-
ders is. In dit geval was eerst door
andere partijen beroep ingesteld
waardoor deze partijen als derde-be-
langhebbenden in de procedure wer-
den betrokken, en kwamen zij pas
daarna door het ook zelf instellen van
beroep als appellanten in de proce-
dure. De Afdeling bepaalt in de uit-
spraak dat naar het moment van de
aanvang van het geschil, dat wil zeg-
gen het moment van instellen van
beroep door een partij moet worden
gekeken. In dit geval is het beroep
van een andere partij, dat ervoor
zorgde dat deze partijen als derde-
belanghebbenden deelnamen aan de
procedure, het moment van aanvang
van het geschil. Die derde partij stelde
het beroep in op 24 april 2014, zodat
de termijn op die datum is gaan lo-
pen.

In dit geval was sprake van een be-
stemmingsplanprocedure, dus een
procedure met rechtstreeks beroep,
zodat de uitspraak binnen een termijn
van twee jaar moet worden gewezen.
De (tussen)uitspraak waarin opdracht
werd gegeven tot toepassing van de
bestuurlijke lus is ook binnen twee
jaar gewezen, maar daarmee was het
geschil nog niet ten einde. Op het
moment van de einduitspraak, twee
jaar en negen maanden na aanvang
van het geschil, was de redelijke
termijn van twee jaar wel overschre-
den. De vraag is echter of het toepas-
sen van de bestuurlijke lus, net als
bijvoorbeeld het stellen van prejudi-
ciële vragen, tot een opschorting van
de termijn leidt. Dit blijkt niet het
geval te zijn.

De Afdeling neemt als uitgangspunt
dat uiterlijk ter zitting om de vergoe-
ding moet worden gevraagd. In dit
geval hadden de twee appellanten/der-
de-belanghebbenden dat niet gedaan.
Maar de Afdeling formuleert ook
meteen een uitzondering op de regel:
namelijk het geval dat er tussen de
zitting en de einduitspraak een lange-
re termijn verstrijkt dan de appellan-
ten hadden kunnen voorzien. Eenvou-

dig gezegd: in dat geval konden de
partijen op het moment van de zitting
misschien nog leven met de verstre-
ken termijn, of was de redelijke
termijn zelfs nog niet overschreden,
maar is daarna zoveel tijd verstreken
dat moet worden aangenomen dat als
de partijen dat hadden geweten, zij
wel om een vergoeding zouden heb-
ben verzocht. In dit geval zijn tussen
de zitting en de einduitspraak 19 we-
ken verstreken, hetgeen volgens de
Afdeling meer is dan de betreffende
appellanten konden voorzien. Het
gevolg is dat het feit dat zij pas ná
sluiting van het onderzoek om de
vergoeding vragen, hen bij wijze van
uitzondering niet tegengeworpen
wordt.

Het lijkt nu voor de hand te liggen te
concluderen dat de overschrijding
van de termijn (vooral) de Afdeling
moet worden verweten. De einduit-
spraak heeft immers te lang op zich
laten wachten. Dat blijkt echter niet
het geval te zijn. De vraag aan wie de
overschrijding van de termijn moet
worden toegerekend, is namelijk van
belang voor de beantwoording van
de vraag wie de schadevergoeding
moet betalen. In geval van toereke-
ning aan het bestuursorgaan moet
ook het bestuursorgaan vergoeden.
In geval van toerekening aan de Afde-
ling, moet de Staat de portemonnee
trekken. Van toerekening aan de Af-
deling is pas sprake als de redelijke
behandelingsduur is overschreden.
Naast de redelijke termijn, bestaat
dus ook nog een redelijke behande-
lingsduur, die langer kan zijn dan de
redelijke termijn. Dat lijkt vreemd,
maar dat is het niet. Als de behande-
ling ten gevolge van omstandigheden
die aan het bestuursorgaan moeten
worden toegerekend, gecompliceerd
wordt, kan het redelijk zijn dat de
behandeling langer duurt.

De Afdeling bepaalt dat in uitspraken
waarin toepassing is gegeven aan de
bestuurlijke lus, de verdeling als volgt
is. Indien binnen twee jaar tussenuit-
spraak is gedaan en vervolgens binnen
één jaar na ontvangst van de medede-
ling van vaststelling van het herstelbe-
sluit einduitspraak wordt gedaan, is
de redelijke behandelingsduur niet
overschreden, met als gevolg dat de
schadevergoeding voor de overschrij-
ding van de redelijke termijn voor
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rekening van het bestuursorgaan
komt.
De Afdeling heeft zichzelf met twee
jaar voor de tussenuitspraak en één
jaar voor de einduitspraak een royale
behandelduur gegund, zodat slechts
in uitzonderlijke gevallen sprake zal
zijn van een overschrijding daarvan.
Met een bestuurlijke lus zal de
termijn van twee jaar voor het hele
geschil echter wel gemakkelijk wor-
den overschreden. Deze risicoverde-
ling is overigens niet onredelijk: de
gevolgen van het moeten toepassen
van de bestuurlijke lus, hier het moge-
lijk moeten voldoen van de schadever-
goeding, behoren ook allereerst bij
het bestuursorgaan terecht te komen.
Het bestuursorgaan heeft echter wei-
nig in handen om de termijnover-
schrijding te voorkomen.

In dit geval pakt het ook zo uit. De
raad moet daarom de beide partijen
de € 500 per halfjaar, in dit geval dus
€ 1000 per partij, als vergoeding voor
immateriële schade betalen.

In de praktijk wordt niet vaak een
beroep op overschrijding van de rede-
lijke termijn gedaan.6 Maar juist in
bestemmingsplanprocedures waarin
de bestuurlijke lus wordt toegepast,
is het risico van overschrijding van
de dan geldende termijn van twee jaar
betrekkelijk groot. In die zaken zal
veel vaker dan tot nu toe gebeurt,
kunnen worden verzocht om de
schadevergoeding wegens overschrij-
ding van de redelijke termijn. De
vergoeding zal vervolgens vrijwel al-
tijd voor rekening van het bestuurs-
orgaan komen.

Voor de appellanten geldt dat ze er
vooral op bedacht moeten zijn uiter-
lijk ter zitting om de vergoeding te
vragen. In zaken waarin de bestuurlij-
ke lus wordt toegepast, heeft de pro-
cedure na het nieuwe, aangepaste be-
sluit van het bestuursorgaan meestal
niet veel meer om het lijf. Veel appel-
lanten protesteren niet meer tegen de
aanpassingen waarmee het gebrek is
hersteld, en zullen daarom ook verge-
ten om schadevergoeding wegen
overschrijding van de termijn te vra-

gen. Of er wordt alleen gereageerd
op de wijze waarop het gebrek is
hersteld, omdat voor het overige het
debat al is gesloten. Ook dan vraagt
het om oplettendheid van de betref-
fende partij (en diens gemachtigde)
om zo nodig om de vergoeding te
vragen. Dit geldt nog eens temeer als
vervolgens de uitspraak langer op
zich laat wachten. Uit de besproken
uitspraak blijkt dat een kort briefje
aan de Afdeling dat het tijdsverloop
tot een vergoeding behoort te leiden,
zich dan makkelijk kan terugverdie-
nen.
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Zo luidt de standaard samenvatting zoals
de Afdeling deze hanteert.
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arrest HR 28 maart 2014, AB 2014/190,
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ook mogelijk, maar is een beroep op de-
ze mogelijkheid nog zeldzamer.
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