Schadevergoeding en nadeelcompensatie
Bent u ondernemer of burger en heeft u schade geleden door de overheid? Bent u in het bijzonder
ondernemer in Groningen? Wellicht is het dan goed te weten welke wijzigingen – zowel landelijk als
in Groningen – in het schadevergoedingsrecht er aan komen.
Bij besluiten en handelingen van de overheid ontstaat regelmatig schade voor burgers.
Bijvoorbeeld omzetschade als gevolg van het vervangen van bestrating of riolering. Als de overheid
fouten maakt bij de besluitvorming of bij een handeling kan sprake zijn van een onrechtmatige
daad. In dat geval kan schade zijn ontstaan waarvoor een schadevergoeding verschuldigd is.
Schade kan óók ontstaan door rechtmatige besluiten of handelingen van de overheid. Denk
bijvoorbeeld aan omzetschade vanwege verminderde bereikbaarheid door een wegafsluiting.
Juristen spreken dan niet over schadevergoeding maar over nadeelcompensatie.
Wetsvoorstel
Onlangs is in de Tweede Kamer het nieuwe wetsvoorstel nadeelcompensatie en schadevergoeding
aangenomen. Deze wet maakt het voor burgers en organisaties makkelijker de juiste route te
kiezen bij het claimen van een schade. Het Wetsvoorstel nadeelcompensatie en schadevergoeding
ligt op dit moment (september 2012) ter behandeling bij de Eerste Kamer. Naar verwachting treedt
de wet begin 2013 in werking. Wat houdt deze wetswijziging in?
Schadevergoeding voor onrechtmatige besluiten
Het wetsvoorstel voorziet in een nieuwe rechtstreekse verzoekschriftprocedure bij de
bestuursrechter voor de vergoeding van schade door onrechtmatige besluiten. Het huidige
zelfstandig schadebesluit vervalt daarmee. Nota bene; het wetsvoorstel ziet niet op onrechtmatige
handelingen (bij onrechtmatige handelingen blijft de burgerlijke rechter exclusief bevoegd).
Nadeelcompensatie voor rechtmatige besluiten en handelingen
Er komt een wettelijke mogelijkheid om bij het bestuursorgaan nadeelcompensatie aan te vragen.
Dit geldt voor zowel rechtmatige besluiten als feitelijke handelingen. Ook opent dit wetsvoorstel de
mogelijkheid tegen de beslissing op die aanvraag in beroep te gaan bij de bestuursrechter.
Voor beide typen schades wordt in de wet helderheid gegeven over de competentie van de rechter.
Hierdoor is het voor alle partijen duidelijk welke rechter in welk geval bevoegd is over de schade te
oordelen.
Gemeente Groningen
De gemeente Groningen is al op bovenstaande wetswijziging vooruit gelopen. De gemeente had al
een nadeelcompensatie verordening specifiek voor de werkzaamheden met betrekking tot de
Damsterdiepgarage. Per 27 juli 2012 is echter de Algemene Nadeelcompensatie Verordening
gemeente Groningen in werking getreden. Die verordening kent een eigen risico van 8%. Bij
schade door rechtmatig overheidshandelen wordt een deel van de schade dus sowieso niet
vergoed. Claims ingediend voor 1 januari 2013 worden nog behandeld op grond van de oude
verordening en die kent geen eigen risico.
Neem voor meer informatie contact op met mr. Elzelou Grit.
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