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INLEIDING 

1.1 PROBLEEMSTELLING 

1. Luidens artikel 144, eerste lid Gw. behoren geschillen omtrent burgerlijke rechten 

exclusief tot de bevoegdheid van de rechtscolleges van de rechterlijke macht.1 Wanneer het 

rechtstreeks voorwerp van een vernietigingsberoep de erkenning van een dergelijk recht 

uitmaakt, moet de Raad van State zijn rechtsmacht afwijzen.2 Het recht op schadevergoeding 

is een dergelijk burgerlijk recht.3 Bij een geschil daaromtrent zijn dus, althans volgens artikel 

144, eerste lid Gw., enkel de burgerlijke rechtbanken bevoegd. 

Bij de herziening van de grondwet naar aanleiding van de zesde staatshervorming voegde de 

constituante een tweede lid toe aan art. 144 Gw. Thans kan “de federale wetgever, volgens 

de door haar bepaalde nadere regels, de Raad van State of de federale administratieve 

rechtscolleges machtigen om te beslissen over de burgerrechtelijke gevolgen van hun 

beslissingen.” Deze nieuwe grondwetswijziging maakte het voor de wetgever mogelijk om de 

rechtsmacht met betrekking tot een geschil over een schadevergoeding, naar aanleiding van 

een vernietigingsarrest, toe te kennen aan de Raad van State. De bepaling hiervoor vindt men 

in artikel 11bis van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State4 

(hierna RvS-wet).  

Het eerste lid van artikel 11bis RvS-wet luidt als volgt: “Elke verzoekende of tussenkomende 

partij die de nietigverklaring van een akte, een reglement, of een stilzwijgend afwijzende 

beslissing vordert met toepassing van artikel 14, § 1 of § 3, kan aan de afdeling 

bestuursrechtspraak vragen om haar bij wijze van arrest een schadevergoeding tot herstel toe 

te kennen ten laste van de steller van de handeling indien zij een nadeel heeft geleden omwille 

van de onwettigheid van de akte, het reglement of de stilzwijgend afwijzende beslissing, met 

inachtneming van alle omstandigheden van openbaar en particulier belang.” Bijzonder relevant 

is het electa una via-principe: eens de vordering tot schadevergoeding wordt ingesteld voor de 

Raad van State is de burgerlijke rechter niet meer bevoegd, en omgekeerd.5 De verzoeker kan 

                                                 

1 Arbitragehof 18 maart 1997, nr. 14/97. 

2 RvS 10 juni 2010, nr. 204.987, Guns; zie ook RvS, 30 april 2015, nr. 231.090, Aspiravi; vgl. RvS 18 
juni 2016, nr. 172.349, Debackere; K. RIMANQUE, De grondwet toegelicht, gewikt en gewogen, 
Antwerpen, Intersentia, 2005, 324. 

3 Cass. 17 november 1994, nr. C.93.86.N, Arr.Cass. 1994, 974; Cass. 16 december 1965, RCJB 1969, 
305. 

4 BS 21 maart 1973. 

5 Art. 11bis, vierde en vijfde lid, RvS-wet. 
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dus, naargelang zijn eigen voorkeur, kiezen bij welk rechtscollege hij de vordering instelt. 

Benadrukt moet worden dat de verweerder deze mogelijkheid niet heeft.  

2. De procedurele en materiële toepassingsvoorwaarden voor de vordering tot 

schadevergoeding bij de burgerlijke rechter verschillen van die bij de Raad van State. De 

partijen bevinden zich voor de Raad dus in een andere situatie dan het geval zou zij bij de 

burgerlijke rechter. Dit is mogelijks strijdig met het gelijkheids -en niet-discriminatiebeginsel. 

Dit beginsel, vervat in de artt. 10 en 11 van de Belgische Grondwet, gebiedt immers dat elk 

rechtssubject op een gelijke wijze door de wet wordt behandeld.  

1.2 ONDERZOEKSVRAGEN 

3. In het licht van bovenstaande probleemstelling onderzoekt deze masterproef eerst een 

voorafgaande vraag: ‘Wat is de functie en het nut van de schadevergoeding tot herstel?’. 

Naderhand wordt een antwoord gezocht op de eerste hoofdvraag: ‘Wat zijn de formele en 

materiële verschillen tussen de vordering tot schadevergoeding wegens 

aansprakelijkheid van de uitvoerende macht voor de burgerlijke rechter enerzijds en bij 

de raad van state anderzijds?”’(I). De tweede hoofdvraag luidt als volgt: ‘Zijn deze 

verschillen te verantwoorden in het licht van het gelijkheidsbeginsel?’ (II). 

1.3 ONDERZOEKSOPZET 

4. Het zwaartepunt van deze masterproef berust in het situeren van de verschillen tussen 

de burgerlijke vordering tot schadevergoeding enerzijds, en de vordering bij de Raad van State 

anderzijds. Het is dan ook essentieel om de modaliteiten van beide procedures grondig te 

bestuderen. 

De formele en materiële toepassingsvoorwaarden van de burgerlijke procedure kennen reeds 

een rijkelijke onderzoekstraditie in rechtspraak en rechtsleer. Daarom wordt teruggevallen op 

een bespreking en analyse daarvan.  

Voor de schadevergoeding tot herstel is dit anders. Omdat de wetgever bijzonder karig was in 

de afbakening van haar modaliteiten, moeten die uit de praktijk worden gededuceerd. Daarom 

berust dit proefschrift in eerste instantie op een studie van de reeds bestaande arresten. De 

Raad van State publiceert op haar website alle uitspraken sinds 1994. Door in de zoekmotor 

de termen “schadevergoeding tot herstel” en “indemnité réparatrice” in te voeren, toont de 

website alle arresten waarin deze termen werden gebruikt. Deze selectie werd verder verfijnd 

aan de hand van manueel onderzoek. Op basis daarvan werden enkel procedures 

weerhouden die daadwerkelijk een vordering tot schadevergoeding tot voorwerp hadden. 
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Uiteindelijk werden 149 uitspraken opgenomen in het onderzoek.6 Om de draagwijdte van 

deze arresten voldoende te begrijpen, was het vereist om ook de omkaderende rechtsleer te 

analyseren. Hierbij werd teruggevallen op Franstalige en Nederlandstalige documenten. Zowel 

handboeken die de basis toelichten, alsook artikels en annotaties die actuele ontwikkelingen 

bespreken, werden daarbij gehanteerd. 

1.4 STRUCTUUR VAN HET PROEFSCHRIFT 

5. Deze masterproef volgt de structuur van de drie onderzoeksvragen. Deel I behandelt 

het nut en de functie van de schadevergoeding tot herstel voor de Raad van State. Deel II 

bestudeert de modaliteiten van de overheidsaansprakelijkheid op grond van art. 1382-1382 

BW. Deel III doet hetzelfde, maar deze keer voor de schadevergoeding tot herstel. Deel IV 

plaatst de verschillen tussen beide vorderingen ten opzichte van elkaar, waardoor alvast de 

eerste primaire onderzoeksvraag een antwoord krijgt. Deel V omschrijft op beknopte wijze de 

draagwijdte van het gelijkheidsbeginsel in het raam van afwijkende aansprakelijkheidsregimes. 

In Deel VI worden alle voorafgaande delen samengebracht in een synthese, die het mogelijk 

maakt om een antwoord op de tweede primaire onderzoeksvraag te formuleren. 

 

  

                                                 
6 Dit zijn alle arresten waarin de Raad zich uitsprak over een schadevergoeding tot herstel in de periode 
tussen de inwerkingtreding van art. 11bis RvS-wet en 28 februari 2019. 62 arresten vinden hun 
oorsprong in de Nederlandstalige Kamers, 84 in de Franstalige Kamers en 3 in de algemene 
vergadering. Niet al die arresten dragen veel bij: heel wat uitspraken stellen immers de afstand van 
geding vast, of wijzen op de niet-betaling van het rolrecht.  
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DEEL 1      HET NUT EN DE FUNCTIE VAN DE 

SCHADEVERGOEDING TOT HERSTEL 

1.1 INLEIDING  

6. Dit deel omschrijft het nut en de functie van de schadevergoeding tot herstel. Daarbij 

worden de concepten rechtsstaat, rechtsbescherming en rechtsherstel als beginpunt gebruikt 

(1.2). Vanuit de begrippen ‘objectief’ en ‘subjectief’ rechtsherstel wordt het Belgische juridische 

landschap geschetst (1.3). Uit wat zal blijken, biedt de Raad van State maar zelden volledig 

rechtsherstel (1.4). Daarom zijn soms bijkomende handelingen vereist, die in veel gevallen de 

vorm aannemen van een schadevergoeding. 

1.2 RECHTSSTAAT, RECHTSBESCHERMING EN RECHTSHERSTEL 

7. Het begrip rechtsstaat regelt de verhouding tussen het recht en de staat.7 De staat 

wordt aanzien als een noodzakelijke instelling om de relaties tussen de burgers en de overheid 

te ordenen. Daartoe beschikt ze over regelgevende en sanctionerende bevoegdheden, over 

het monopolie om dwang uit te oefenen. Het recht is geen eenduidig begrip. In zijn objectieve 

betekenis wordt de inhoud ervan bepaald door algemene rechtsbeginselen, door internationale 

verdragen en organisaties, door de Grondwet en door andere interne rechtsregels.8 In een 

tweede - subjectieve betekenis - kan het recht bekeken worden vanuit het rechtssubject, 

namelijk als geheel van aanspraken die men ten opzichte van elkaar en ten aanzien van de 

overheid geniet.9  

De staat kan niet zonder het recht, en het recht kan niet zonder de staat. Toch staan beide 

begrippen met elkaar op gespannen voet. De staat veruitwendigt zich immers door de 

uitoefening van macht, die steeds de dwingende neiging heeft om af te glijden naar willekeur 

en machtswellust. Welnu, het principe van de rechtsstaat tracht die grilligheid te voorkomen 

door de staat te binden aan het recht. 10 Concreet betekent dit dat de uitvoering van de macht 

                                                 
7 S. LUST, Rechtsherstel door de Raad van State, Brugge, Die Keure, 2000, 14; P. POPELIER, 
Rechtszekerheid als beginsel voor behoorlijke regelwetgeving, Antwerpen, Intersentia, 1997, 80. 

8 S. LUST, Rechtsherstel door de Raad van State, Brugge, Die Keure, 2000, 10. 

9 S. LUST, Rechtsherstel door de Raad van State, Brugge, Die Keure, 2000, 11. 

10 P. POPELIER, Rechtszekerheid als beginsel voor behoorlijke regelwetgeving, Antwerpen, Intersentia, 
1997, 83. 
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door het wettigheidsbeginsel wordt beheerst.11 Dit houdt in dat de uitvoerende macht enkel 

kan handelen op basis van en in overeenstemming met een (grond)wettelijke grondslag, maar 

ook dat de overheid bij een individuele beslissing niet mag afwijken van een algemene regel 

die door haar werd uitgevaardigd.12 

8. Een juridisch dwingende verplichting, zoals die van het wettigheidsbeginsel, is slechts 

doeltreffend als er ook methoden bestaan om de uitvoering ervan te verzekeren. Aldus zijn 

principes als ‘de rechtsstaat’ of ‘het wettigheidsbeginsel’ betekenisloos zolang er geen 

instrumenten bestaan “die erop gericht zijn te voorkomen dat rechten worden geschonden 

en/of rechten te herstellen”.13 Het geheel van die instrumenten wordt in de rechtsleer 

gecategoriseerd onder het begrip rechtsbescherming, waaruit men zowel een preventieve als 

een curatieve functie kan distilleren. De preventieve taak van de rechtsbescherming berust in 

het voorzien van een aantal waarborgen die tot doel hebben een onrechtmatig 

overheidshandelen te voorkomen. Daartoe behoren zowel zeer specifieke, concrete, formele 

rechtsregels (bv. de regeling inzake overheidsopdrachten) alsook algemene en ongeschreven 

beginselen (bijvoorbeeld de algemene beginselen van behoorlijk bestuur).14 De curatieve 

functie wordt pas relevant wanneer de preventieve waarborgen niet konden beletten dat de 

overheid onrechtmatig handelde, namelijk wanneer het recht werd verstoord en moet worden 

hersteld. 

Daardoor kan de curatieve fase worden aangeduid als de fase van het rechtsherstel. Wanneer 

men dat concept benadert vanuit het recht, moet men vaststellen dat het een dubbele lading 

dekt. Enerzijds kan het slaan op het corrigeren van het objectieve recht, i.e. de rechtsregel an 

sich, door de afwijking in de rechtsorde te remediëren met behulp van de vernietiging of de 

hervorming ervan. Anderzijds kan het slaan op het herstellen van miskende aanspraken, 

subjectieve rechten, die rechtssubjecten genieten ten aanzien van anderen of de overheid en 

die door het foutief overheidshandelen werden verstoord. Objectief en subjectief rechtsherstel 

zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het herstel van het objectieve recht, op vordering 

van het rechtssubject, zal immers steeds tot doel hebben om bepaalde subjectieve rechten te 

                                                 
11 A. MAST, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Wolters Kluwer , 2014, 18; S. 
LUST, Rechtsherstel door de Raad van State, Brugge, Die Keure, 2000, 17. 

12 J. VANDE LANOTTE, Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2015,129-130; S. DE SOMER en I. 
OPDEBEECK, Algemeen bestuursrecht: grondslagen en beginselen, Mortsel, Intersentia, 2017, 333-
334; Het beginsel dat bij een individuele beslissing niet mag worden afgeweken van de algemene 
regeling, wordt in de rechtsspraak en rechtsleer aangeduid met het adagium ‘patere legem quam ipse 
fecisti’ (zie RvS 13 januari 1982, nr. 21.888, Henry). 

13 S. LUST, Rechtsherstel door de Raad van State, Brugge, Die Keure, 2000, 21. 

14 S. DE SOMER en I. OPDEBEECK, Algemeen bestuursrecht: grondslagen en beginselen, Mortsel, 
Intersentia, 2017, 333-334 
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vrijwaren. Het herstel van het subjectieve recht, alleszins wanneer het wordt geschonden door 

een verstoring van het objectieve recht, zal in principe een correctie van datzelfde ‘objectieve’ 

recht tot gevolg hebben. 

 

1.3 RECHTSHERSTEL EN JURISDICTIONEEL PLURALISME 

1.3.1 Jurisdictioneel pluralisme 

9. Het onderscheid tussen het objectieve en subjectieve recht(sherstel) is in België 

fundamenteel van aard. De Belgische Grondwet (hierna: Gw.) huldigt immers het 

jurisdictioneel pluralisme, op basis waarvan men zich voor geschillen tussen de burger en de 

overheid kan wenden tot zowel de burgerlijke hoven en rechtbanken als de administratieve 

rechtscolleges.15 De bevoegdheidsverdeling tussen deze soorten rechtscolleges vindt zijn 

grondslag in de artikelen 144 en 145 Gw. Luidens art. 144 Gw. behoren geschillen over 

burgerlijke rechten exclusief tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht, en overeenkomstig 

art. 145 Gw. is de rechterlijke macht principieel bevoegd om zich uit te spreken over politieke 

rechten.  

1.3.2 Eerste demarcatiecriterium: onderscheid tussen het subjectieve en 

objectieve recht 

10. Volgens het Hof van Cassatie veronderstelt het bestaan van een subjectief recht “dat 

de eiser zich beroept op een welbepaalde juridische verplichting die een regel van objectief 

recht rechtstreeks aan een derde oplegt en bij de nakoming waarvan die partij belang heeft. 

Opdat een partij zich ten aanzien van de bestuurlijke overheid op een dergelijk recht zou 

kunnen beroepen, is het vereist dat de bevoegdheid van die overheid gebonden is (eigen 

benadrukking).”16 Indien de overheid over een dergelijke gebonden bevoegdheid beschikt, dan 

zal haar beslissing beperkt blijven tot der erkenning van de voorwaarden vermeld in het 

objectieve recht werden vervuld.17 Het begrip ‘gebonden bevoegdheid’ staat lijnrecht 

                                                 
15 P. VAN ORSHOVEN, “Jurisdicitoneel pluralisme, administratieve rechtscolleges, Raad van State: een 
kritische geheugensten” in M. VAN DAMME (ed.),De hervorming van de Raad van State, Brugge, die 
Keure / la Charte, 2014, (1) 6. 

16 Cass. 24 september 2010, nr. C.08.0429.N,. Arr.Cass. 2010, afl. 9, 2283;  

17 F. EGGERMONT en S. WILS, “Conflicten van attributie: een kritische analyse van de cassatiearresten 
van 15 september 2017 en 29 september 2017”, RW 2018-19, nr. 6, 203; A. MAST, J. DUJARDIN, M. 
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tegenover het begrip ‘discretionaire bevoegdheid’, dat impliceert dat de overheid over de 

vrijheid beschikt om op ene of gene wijze te beslissen. Het bestaan van een gebonden 

bevoegdheid is een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde om het bestaan van een 

subjectief recht te erkennen. Recentelijk bracht het Hof van Cassatie immers in herinnering 

dat er slechts sprake kan zijn van een subjectief recht indien het rechtssubject belang heeft bij 

de uitvoering ervan.18  

Bij het onderzoek naar de subjectieve aard van een geschil, beroept de rechtspraak zich op 

de leer van het werkelijk en rechtstreeks voorwerp van het beroep. Volgens VELU hoeft men 

bij het nagaan daarvan geen acht te slaan op “het formele voorwerp van het beroep […], maar 

wel op het werkelijke voorwerp”.19 Om de subjectieve aard van een geschil te achterhalen, 

moet men nagaan wat verzoeker werkelijk probeert te bereiken met zijn vordering.20 Volgens 

LOMBAERT e.a. wordt het werkelijk voorwerp gewoonlijk achterhaald door een onderzoek 

naar het recht dat wordt betwist, en op basis van de middelen die door de verzoeker worden 

aangevoerd.21 

11. Indien het geschil voldoet aan de definitie van het subjectieve recht, dan is het ofwel 

burgerlijk, ofwel politiek van aard. Voor de burgerlijke rechten is de rechterlijke macht exclusief 

bevoegd, terwijl die bevoegdheid voor geschillen omtrent politieke rechten slechts principieel 

is. Indien het geschil niet aan de omschrijving van het subjectieve recht voldoet, dan kunnen 

buitengerechtelijke rechtscolleges worden opgericht. Dit volgt uit art. 146 Gw., waarin valt te 

lezen dat de wetgever naast “rechtbanken” ook met “eigenlijke rechtspraak belaste organen” 

kan oprichten.22 Welnu, op basis van deze rechtsgrond werd de Raad van State opgericht, die 

in het kader van een vernietigingsberoep ex art. 14, §1 en §3 Gecoördineerde Wetten van 12 

                                                 
VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE., Overzicht van het Belgisch administratief recht, Wolters Kluwer, 
Mechelen, 2014, 1014. 

18 S. BOULLAERT en H. SPEECKAERT, “De gebonden bevoegdheid van het bestuur sluit niet steeds 
de rechtsmacht van de Raad van State uit: over discretionaire en gebonden bevoegdheid en het 
werkelijk en rechtstreeks voorwerp van het geschil ter bepaling van de rechtsmacht van de Raad van 
State”, RABG 2017, nr. 11, (874) 878. 

19 Concl. adv.-gen. J. VELU bij Cass. 10 april 1987, Arr.Cass. 186-87, (1044) 1074. 

20 S. BOULLAERT en H. SPEECKAERT, “De gebonden bevoegdheid van het bestuur sluit niet steeds 
de rechtsmacht van de Raad van State uit: over discretionaire en gebonden bevoegdheid en het 
werkelijk en rechtstreeks voorwerp van het geschil ter bepaling van de rechtsmacht van de Raad van 
State”, RABG 2017, nr. 11, (874) 877. 

21 B. LOMBAERT, F. TULKENS en A. VAN DER HAEGEN, “Cohérences et incohérences de la théorie 
de l’objet véritable et direct du recours” in H. DUMONT, P. JADOUL en S. VAN DROOGHENBROECK 
(eds.), La protection juridictionnelle du citoyen face à l’administration, Brussel, La Charte, 2007, 27. 

22 A. MAST, e.a., Overzicht van het Belgisch administratief recht, Wolters Kluwer, Mechelen, 2014, 
1024. 
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januari 1973 op de Raad van State23 (hierna: RvS-wet) uitspraak doet in het objectieve (en 

dus niet-subjectieve) contentieux.24 De kwestie waarover de rechter zich moet buigen, heeft 

daarbij betrekking tot de conformiteit van de bestreden norm met het geldende recht.25  

1.3.3 Tweede demarcatiecriterium: burgerlijke en politieke rechten 

12. Niet alle geschillen omtrent een subjectief recht behoren tot de exclusieve bevoegdheid 

van de rechterlijke macht. Zoals hierboven reeds uiteengezet, biedt art. 145 Gw. immers de 

mogelijkheid tot oprichting van buitengerechtelijke (administratieve) rechtscolleges indien het 

betwiste recht politiek van aard is. De ratio legis van deze bepaling schuilde in de vaststelling 

dat de beslechting van bepaalde geschillen verstrekkende implicaties kon hebben voor de rest 

van de maatschappij. Initieel behoorden slechts twee soorten geschillen tot deze omschrijving: 

de betwistingen omtrent de directe belastingen, en die over het kiesrecht.26 In de beginperiode 

van de Belgische staat hadden alle directe belastingen immers betrekking op de 

omslagbelasting: de belastingopbrengst werd op voorhand bepaald en omgeslagen over de 

verschillende belastingplichtigen. Wanneer één belastingplichtige zijn aandeel succesvol kon 

wijzigen, had dit gevolg ten aanzien van alle andere belastingplichtigen. Omdat het kiesrecht 

van een stemgerechtigde, dat toen nog werd bepaald op grond van het cijnskiesstelsel, 

afhankelijk was van de directe belasting dat het rechtssubject betaalde, werden ook zij 

gecategoriseerd als politiek recht.27 

Tot 1914 waren er dan ook praktisch geen administratieve rechtscolleges, behoudens de 

provinciale deputaties en de militiegerechten. Gedurende de twintigste eeuw beperkte de rol 

van de staat zich immers tot het handhaven van de openbare orde en de veiligheid. Het 

regelen van de economische en sociale orde kwam toe aan het individu. Later evolueerde de 

nachtwakersstaat echter naar een welvaartsstaat, die zich steeds meer mengde in de sociale 

en economische componenten van de maatschappij. Als resultaat breidde het publiekrecht uit 

ten koste van het privaatrecht, en nam de macht van de administratie toe. Deze evolutie had 

noodzakelijk een toename van het aantal buitengerechtelijke rechtscolleges tot gevolg.28 

                                                 
23 BS 21 maart 1973. 

24 P. VAN ORSHOVEN, “Jurisdicitoneel pluralisme, administratieve rechtscolleges, Raad van State: een 
kritische geheugensten” in M. VAN DAMME (ed.), De hervorming van de Raad van State, Brugge, die 
Keure / la Charte, 2014, (1) 8. 

25 M. LEROY, Contentieux administratif, Limal, Arthemis, 2011, 79. 

26 A. MAST, “De administratieve rechtsmacht en de grondwet”, TBP 1956-57, (166) 176. 

27 J. VELAERS, De Grondwet en de Raad van State - afdeling wetgeving, Antwerpen, Maklu, 1999, 462. 

28 A. MAST, “De administratieve rechtsmacht en de grondwet”, TBP 1956-57, (166) 175. 
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13. Omwille van die evolutie verdedigde WIGNY een derde categorie van rechten.29 Het 

zogenaamde ‘administratief recht’ zou betrekking hebben op de wetten die de openbare 

diensten en hun verplichtingen regelen. Het werd omschreven als het recht om de regelmatige 

werking van de openbare dienst te genieten. Omwille van het uitdrukkelijk stilzwijgen van de 

Grondwet omtrent dit type van rechten, zou men administratieve rechten pas aan het toezicht 

van een rechter kunnen onderwerpen indien de wetgever dit uitdrukkelijk heeft bepaald.  

De theorie van de ‘administratieve rechten’ werd door het Hof van Cassatie in het bekende 

‘Trine-arrest’ verworpen.30 Een administratieve rechtbank « ne peut être établie qu’en vertu 

d’une loi, quels que soient le droits politiques sur lesquels portent les contestations qui lui sont 

soumises ».31 Hoewel dit slechts impliciet uit het arrest valt af te leiden, zijn er volgens het Hof 

van Cassatie geen andere rechten dan burgerlijke en politieke, en behoren ze beiden tot de 

categorie van subjectieve rechten.  

14. De vaststelling dat er geen andere rechten dan subjectieve en politieke bestaan, brengt 

ons niet dichter bij de omschrijving ervan. De rechtsleer verwierp enige tijd een kwalificatie als 

‘politieke recht’ op basis van zijn materiële betekenis. MAST schoof immers een ‘organieke 

maatstaf’ naar voor: enkel de wetgever, als gids, kan een bepaald recht als ‘politiek’ 

kwalificeren.32 Zolang hij geen buitengerechtelijk rechtscollege had opgericht om uitspraak te 

doen over een geschil met betrekking tot een recht, bleef dat recht burgerlijk van aard. 

Derhalve ontsnapt geen enkel geschil over een subjectief recht aan de burgerlijke rechter, 

tenzij dit – met betrekking tot de politieke rechten- uitdrukkelijk door de wetgever werd 

bepaald.33 

Het toenmalige Arbitragehof schoof deze opvatting terzijde. Bij arrest van 18 maart 1997 

oordeelde het immers dat een politiek recht slechts kan bestaan op voorwaarde dat creatie 

ervan plaatsvindt “in uitoefening van een functie die in een dergelijke verhouding staat tot de 

prerogatieven van het openbaar gezag van de Staat (eigen benadrukking)”.34 Mijns inziens 

                                                 
29 C. BERX, Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid, Antwerpen-Groningen, Intersentia 
Rechtswetenschappen, 2000. 

30 Cass. 21 december 1956, Pas. 1957, 465. 

31 Cass. 21 december 1956, Pas. 1957, 466. 

32 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
administratief recht, Wolters Kluwer, Mechelen, 2014, 1021; voor het eerst aangehaald in A. MAST, “De 
administratieve rechtsmacht en de grondwet”, TBP 1956-57, 166-175. 

33 C. BERX, Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid, Antwerpen-Groningen, Intersentia 
Rechtswetenschappen, 2000. 

34 Arbitragehof 18 maart 1997, nr. 14/97, overweging B.5. Dit is trouwens vaste rechtspraak, zie: GwH 
27 mei 2008, nr. 81/2008, overweging B.18.2; Arbitragehof 30 januari 2002, nr. 26/2002, overweging 
B.7; Arbitragehof 5 juni 2002, nr. nr. 94/2002, overweging B.10; Arbitragehof 30 oktober 2001, nr. 
133/2001, overweging B.6.3.  
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schept deze visie nog steeds weinig duidelijkheid, want ze vereist nog steeds een beoordeling 

in concreto van het litigieuze recht, waarbij de termen ‘dergelijke’ en ‘verhouding’ een grijze 

zone creëren. Daardoor heeft de wetgever nog steeds een erg grote beoordelingsvrijheid wat 

betreft het oprichten van buitengerechtelijke rechtscolleges. 

1.3.4 Tussenbesluit 

15. Het jurisdictioneel pluralisme is in België het gevolg van twee factoren. De eerste factor 

berust in het onderscheid tussen het objectieve en subjectieve recht. Is een recht niet 

subjectief van aard, dan kan voor een geschil daarover een administratief rechtscollege 

worden opgericht (art. 146 Gw.). Is het recht daarentegen wel subjectief, maar ook politiek van 

aard, dan behoort de oprichting van een administratieve rechtbank tot de mogelijkheid. Zolang 

dat niet gebeurt, is de rechterlijke macht principieel bevoegd (art. 145 Gw.). Heeft het geschil 

ten slotte betrekking op de erkenning een burgerlijk recht, dan is de rechterlijke macht exclusief 

bevoegd (art. 144 Gw.). 

1.4 RECHTSHERSTEL DOOR DE RAAD VAN STATE 

1.4.1 De Raad van State 

16. Ondanks dat het toenmalige artikel 94 (thans art. 146) van de Belgische Grondwet 

toeliet dat er naast de justitiële rechtscolleges ook administratieve rechtscolleges konden 

bestaan, opteerde de grondwetgever in 1830 niet voor de oprichting van een Raad van State. 

Dit bleek immers niet inpasbaar in de filosofie van de Belgische Grondwet, waarbij de nadruk 

werd gelegd op een sterke controle van de uitvoerende macht. Die controle moest in het 

bijzonder mogelijk worden gemaakt door een sterke en onafhankelijke rechterlijke macht die 

de overheid en burger op gelijke voet diende te plaatsen.35 

De oprichting van de Raad van State liet op zich wachten tot 1946. Vanaf het begin genoot hij 

zowel een adviserende als rechtsprekende bevoegdheid. Het duurde echter tot 1993 tot dat 

de Raad ook grondwettelijk werd verankerd. Thans bestaat er luidens artikel 160 Gw. “voor 

geheel België een Raad van State, waarvan de samenstelling, de bevoegdheid en de werking 

door de wet worden bepaald. De wet kan evenwel aan de Koning de macht toekennen de 

                                                 
35 J. SALMON, J. JAUMOTTE en E. THIBAUT, Le conseil d’état de Belgique, Brussel, Bruylant, 2012, 
20-29. 
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rechtspleging te regelen overeenkomstig de beginselen die zij vaststelt.”.36 De bepalingen met 

betrekking tot de Raad van State werden in een apart hoofdstuk (titel III, hoofdstuk IIIquater) 

opgenomen, waardoor hij niet tot de rechterlijke macht behoort en een statuut ‘sui generis’ 

geniet.37 

17. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft sinds de wet van 15 

september 200638 enkel nog maar een rechtsprekende functie. De procedures aldaar hebben 

onder meer betrekking op beroepen in volle rechtsmacht (art. 16 RvS-wet, bv. over geschillen 

van bevoegdheid tussen de verschillende OCMW’s), cassatieberoepen tegen de uitspraken 

van andere administratieve rechtscolleges (art. 14, §2 RvS-wet) alsook op vorderingen tot 

herstel van buitengewone schade (art. 11 RvS-wet). De kerntaak van de afdeling 

bestuursrechtspraak berust evenwel in de hem toegekende rechtsmacht om uitspraak te doen 

in het raam van het zogenaamde vernietigingsberoep (art. 14, §1 en §3 RvS-wet). 

1.4.2 De aard van het vernietigingsberoep bij de Raad van State  

18. “Het vernietigingsberoep wordt ingesteld tegen akten en reglementen (A) van de 

onderscheiden administratieve overheden (B) wegens de overtreding van hetzij substantiële, 

hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, of wegens de overschrijding of 

afwending van macht (C)” (art. 14, §2 RvS-wet; eigen nummering). Ook tegen de 

administratieve handelingen van wetgevende vergaderingen of hun organen, daarbij 

inbegrepen de ombudsmannen ingesteld bij deze assemblees, van het Rekenhof en van het 

Grondwettelijk Hof, van de Raad van State en van de andere administratieve rechtscolleges, 

evenals van organen van de rechterlijke macht en van de Hoge Raad van de Justitie met 

betrekking tot overheidsopdrachten en leden van hun personeel kan een vernietigingsberoep 

worden ingesteld. 

A. Het voorwerp van het vernietigingsberoep: akten en reglementen 

19. Hoewel de wetgever in 1946 voor de omschrijving ‘akten of 

reglementen’ koos teneinde aan te duiden welke handelingen al dan niet vatbaar zijn voor 

vernietiging, werd de inhoud ervan verder uitgewerkt in de rechtspraak. Thans duidt men het 

                                                 
36 J. VANDE LANOTTE, Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2015,1312. 

37 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
administratief recht, Wolters Kluwer, Mechelen, 2014, 1122.. 

38 Wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, BS 6 oktober 2006. 
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voorwerp van het vernietigingsberoep aan als een ‘administratieve rechtshandeling’. Dit 

is “een handeling waarbij wordt beoogd rechtsgevolgen te doen ontstaan of te beletten dat 

zij tot stand komen, met andere woorden waarbij wordt beoogd wijziging aan te brengen in een 

bestaande rechtsregel of rechtstoestand, dan wel zodanige wijziging te beletten” (eigen 

benadrukking).39  

Omdat zuiver materiële handelingen van de overheid geen rechtsgevolgen met zich 

meebrengen, kan niemand ze aanvechten in het kader van een vernietigingsberoep.40 

Maatregelen van interne orde, die erop gericht zijn om het interne functioneren van de dienst 

te controleren, zijn omwille van dezelfde redenen niet voor vernietiging vatbaar.41 Dit geldt ook 

voor voorbereidende handelingen, die een wijziging van de rechtsorde slechts voorafgaan.42 

Deze voorbereidende handeling mag men echter niet verwarren met de voorbeslissing, die 

een juridisch determinerende stap richting de eindbeslissing vormt en dus wel rechtsgevolgen 

met zich meebrengt.43 Ten slotte kan men ook de uitvoeringshandelingen vermelden. Indien 

zij er niet op gericht zijn om de initiële rechtshandeling te wijzigen of aan te vullen, hebben ze 

geen autonoom bestaan en kan men ze niet betwisten in het kader van een 

vernietigingsberoep.44 

 

20. Daarnaast moet de rechtshandeling een eenzijdig karakter vertonen. Dit impliceert dat 

handelingen die zich situeren binnen de contractuele sfeer, namelijk binnen het kader van een 

overeenkomst tussen meerdere partijen, niet vatbaar zijn voor vernietiging.45 Betwistingen in 

het kader van een overeenkomst hebben bovendien betrekking op een subjectief recht, en 

behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechterlijke macht.46 Zodoende bezit 

de Raad niet de rechtsmacht die hem toelaat een overeenkomst nietig te verklaren dan wel te 

                                                 
39 RvS (7de K) 26 april 2018, nr. 241.311, NV Aspiravi (II); RvS (7de K) 23 november 2017, nr. 239.939, 
Onsia en naets; RvS (7de K) 12 oktober 2017, nr. 239.338, Gemeente Grobbendonk; RvS (7de K) 2 
februari 2017, nr. 237.365, Intercommunale vereniging Hooge Maey; RvS (7e K) 12 juli 2016, nr. 
235.405, NV Aspiravi (I); M. LEROY, Contentieux administratif, Limal, Arthemis, 2011, 193. 

40 M. LEROY, Contentieux administratif, Limal, Arthemis, 2011, 218. 

41 M. LEROY, Contentieux administratif, Limal, Arthemis, 2011, 219. 

42 Zie RvS (14e K) 4 mei 2017, nr. 238.095, BVBA Petit Willy, alwaar de Raad van State oordeelt dat 
een instructie aan raadsman een louter materiële uitvoeringshandeling betreft, “geen eenzijdige 
administratieve rechtshandeling is die op ontvankelijke wijze voor de Raad van State kan worden 
bestreden”; RvS (7e K) 2 juli 2012, nr. 220.136, Veys; RvS 30 maart 2017, nr. 237.851, Marchand, 
overweging 10; M. LEROY, Contentieux administratif, Limal, Arthemis, 2011, 220. 

43 RvS (10e K) 23 februari 2017, nr. 237.382, Baeyens. 

44 M. LEROY, Contentieux administratif, Limal, Arthemis, 2011, 229. 

45 RvS (10e K) 26 januari 2016, nr. 233.635, Van Craen. 

46 RvS (8e K) 27 april 2017, nr. 238.032, Thirion 
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ontbinden, noch om enige uitspraak te doen over enige contractuele component. Met behulp 

van de theorie van de afsplitsbare akte (acte détachable) valt dit evenwel te nuanceren. 

Sommige handelingen die de overeenkomst voorafgaan of erop volgen, zijn immers af te 

scheiden van een overeenkomst, en kunnen wel degelijk aangeduid worden als eenzijdige 

administratieve rechtshandelingen. De betwisting ervan doet geen geschil over de 

overeenkomst rijzen, maar wel over de wettigheid van de eenzijdige rechtshandeling die er los 

van staat, en is dus objectief van aard. 

 

B. De oorsprong van de handeling: de administratieve overheid 

21. Geen enkele wetsbepaling beschrijft nader wat onder ‘administratieve overheden’ moet 

worden begrepen. Daarom hebben zowel de Raad van State als het Hof van Cassatie47 dit 

begrip verder ontwikkeld in hun rechtspraak.  

Hoewel een definitie vandaag nog niet bestaat, kunnen enkele criteria worden weerhouden 

om een instantie te kwalificeren als administratieve overheid. Vooreerst moet de instelling 

worden erkend of opgericht zijn door een Belgische overheid, i.e. de federale regering, de 

deelstaatregeringen, de provincies, de gemeenten of andere overheidsinstellingen. Ten 

tweede moet deze instelling belast zijn met een taak van openbare dienst. Ten derde moet 

hun werking door de overheid worden bepaald en in zekere mate gecontroleerd, en ten slotte 

moet de overheid ook eenzijdig beslissingen kunnen nemen die derden binden.  

Vroeger werd ook een negatief criterium gehanteerd om de bevoegdheid van de Raad te 

bepalen. Hiervoor baseerde men zich op de driemachtenleer. De Raad van State kon immers 

enkel kennis nemen van vernietigingsberoepen tegen beslissingen van de ‘uitvoerende 

macht’. Beroepen tegen besluiten van de rechterlijke macht, de wetgevende macht of de 

administratieve rechtscolleges werden geweerd.48 Het toenmalige Arbitragehof achtte deze 

zienswijze echter strijdig met het gelijkheidsbeginsel49, waarna de wetgever het mogelijk 

maakte dat bepaalde akten van de wetgevende of rechterlijke macht toch het voorwerp van 

een vernietigingsberoep kunnen uitmaken. Thans vallen ook besluiten in verband met 

overheidsopdrachten, personeelszaken, het openbaar ambt of tuchtmaatregelen die worden 

                                                 
47 Dit laatste rechtscollege is overeenkomstig art. 158 Gw. Immrtd bevoegd om attributieconflicten 
tussen enerzijds de rechterlijk macht en anderzijds de administratieve rechtbanken te behandelen, en 
heeft dus het laatste woord wat betreft de rechtsmacht van de Raad. 

48 C. BAEKELAND, “De VZW als "administratieve overheid" in de zin van art. 14, § 1, 1° RvS-wet: de 
weg van de verwekking tot de geboorte”, CDPK 2010, (437) 456. 

49 Arbitragehof 15 mei 1996, nr. 31/96, www.const-court.be. 
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uitgevaardigd door de wetgevende vergaderingen (bv. de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers), het Rekenhof, het Grondwettelijk Hof, de Raad van State, de 

onderscheiden administratieve rechtscolleges en de organen van de rechterlijke macht, alsook 

door de Hoge Raad voor de Justitie kunnen onder het wettigheidstoezicht van de Raad.  

22. Ook instellingen met een private rechtsvorm kunnen overigens onder het begrip 

‘administratieve overheid’ vallen.50 Toch dient deze vaststelling met een zekere voorzichtigheid 

te worden benaderd. Wanneer de steller van de litigieuze handeling een private rechtspersoon 

is, geldt er immers een vermoeden dat de Raad niet over de vereiste rechtsmacht beschikt om 

uitspraak te doen over het vernietigingsberoep.51 Dat klinkt logisch, want een persoon die 

optreedt in het private rechtsverkeer kan in principe geen eenzijdige beslissingen nemen die 

derden binden. Enkel wanneer de verzoeker kan bewijzen dat een dergelijke beslissingsmacht 

wel tot de bevoegdheid van die rechtspersoon behoort, en op voorwaarde dat die bevoegdheid 

kan worden betrokken op de bestreden beslissing, is de Raad bevoegd. Als een 

onderwijsinstelling bijvoorbeeld beslist dat een vestigingsplaats wordt gesloten, neemt ze geen 

beslissing die derden bindt en is ze op dat moment geen administratieve overheid in de zin 

van artikel 14 RvS-wet.52 Derhalve zal de Raad het vernietigingsberoep als onontvankelijk 

moeten afwijzen. 

C. Gronden van vernietiging 

23. De Raad van State vernietigt slechts een administratieve rechtshandeling indien 

daartoe grond bestaat, namelijk wanneer ze onwettig blijkt te zijn. De illegaliteit van de 

bestuurshandeling kan betrekking hebben op een gebrek van de ‘externe’ of de ‘interne’ 

wettigheid van de bestreden akte.  

Onder de ‘externe wettigheid’ kan men de regelmatige totstandkoming van de handeling 

verstaan. In een eerste betekenis slaat dit op de vereiste materiële, territoriale en temporele 

bevoegdheid van de overheid die de handeling heeft gesteld.53 In een tweede betekenis wordt 

vereist dat de overheid bij de totstandkoming van de akte de nodige procedures 

                                                 
50 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
administratief recht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2017, 1279. 

51 RvS 28 juli 2016, nr. 235.561, NV Fabricom. 

52 RvS 7 maart 2016, nr. 234.043, XXXX. 

53 S. DE SOMER en I. OPDEBEECK, Algemeen bestuursrecht. Grondslagen en begsinelen, Mortsel, 
Intersentia, 2017, 577-578. 
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respecteerde.54 Daartoe kan de wet voorschrijven dat de overheid op straffe van nietigheid 

een bepaalde vormvereiste moet respecteren. Het is ook mogelijk dat vormvereiste 

substantieel van aard is, wat wil zeggen dat de miskenning ervan de openbare orde raakt. Een 

dergelijke vormvereiste vindt niet altijd zijn grondslag in een expliciete wetsbepaling. 

De ‘interne wettigheid’ heeft daarentegen betrekking op de inhoud van de akte. Die moet 

overeenstemmen met de hogere rechtsnormen, bijvoorbeeld de Grondwet of internationale 

verdragen.55 De bestreden beslissing is ook ‘intern’ onwettig wanneer ze tot stand kwam door 

machtsafwending, namelijk op grond van een bevoegdheid die aan de overheid werd 

toegekend met het oog op het bereiken van een bepaald oogmerk van algemeen belang, terwijl 

die bevoegdheid eigenlijk werd gebruikt om een ander doel na te streven.56  

1.4.3 Voor de verzoeker volstaat vernietiging lang niet altijd… 

24. Deze paragraaf besteedt in eerste instantie aandacht aan de gevolgen van de 

vernietiging. Vooreerst wordt stilgestaan bij de draagwijdte van de vernietiging (a). Ten tweede 

komt ook de terugwerkende kracht van het annulatiearrest aan bod (b). Hieruit zal blijken dat 

een vernietigingsberoep in veel gevallen slechts objectief en onvolledig rechtsherstel biedt, en 

dat de betrokkene doorgaans aanvullende instrumenten van rechtsherstel moet aanwenden 

(c). 

A. De draagwijdte van de vernietiging 

25. De bestreden handeling bestaat uit een formeel en een materieel voorwerp.57 Het 

formele voorwerp is hetgeen men in de beslissing zelf, het instrumentum, kan lezen. Het 

materiële voorwerp van de bestuurshandeling is ruimer en heeft betrekking op de hele reeks 

rechtsgevolgen die uit de beslissing zelf voortvloeien, en die bestaan uit rechten en plichten 

                                                 
54 S. DE SOMER en I. OPDEBEECK, Algemeen bestuursrecht. Grondslagen en begsinelen, Mortsel, 
Intersentia, 2017, 579. 

55 Zie J. VELU, “Toetsing van de grondwettigheid en toetsing van verenigbaarheid met interne 
verdragen”, RW 1992-93, 484. 

56 RvS 7 november 2017, nr. 239.781, Verstraelen; RvS 27 oktober 2015, nr. 232.713, NV Mexico Natie; 
RvS 1 juni 2011, nr. 213.628, Meuzelaar; De Raad van State heeft tot op heden nog maar zeer zelden 
een bestreden beslissing vernietigd op grond van de machtsafwending (zie voor verklaringen A. MAST, 
J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief 
recht, Wolters Kluwer, Mechelen, 2014, 1183). 

57Zie S. LUST, Rechtsherstel door de Raad van State, Brugge, Die Keure, 2000, 253, en de aldaar 
aangehaalde rechtspraak. 
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die door de rechtshandeling werden gevestigd.58 De gevolgen die rechtstreeks uit de 

bestuurshandeling voortvloeien, noemt men de directe rechtsgevolgen. Daarnaast kunnen uit 

de bestreden beslissing ook indirecte rechtsgevolgen voortvloeien. Dit zijn de gevolgen die 

niet rechtstreeks voorkomen uit de handeling zelf, bijvoorbeeld omdat ze tot stand kwamen op 

een later moment.  

De vernietiging door de Raad van State heeft in beginsel tot gevolg dat enkel de directe 

rechtsgevolgen van de bestuursbeslissing uit de rechtsorde verdwijnen. Toch kan de 

draagwijdte van de vernietiging worden beperkt tot de rechtsgevolgen waarbij de verzoeker 

een belang heeft.59 Op basis van art. 14ter Rvs-wet bezit de Raad daarnaast de bevoegdheid 

om de gevolgen van de vernietigde rechtshandeling (zij het tijdelijk) te behouden.60 In 

uitzonderlijke gevallen kan de draagwijdte van de vernietiging ook worden uitgebreid naar 

rechtsgevolgen of rechtshandeling die niet in het beroep werden betrokken.61 Indirecte 

rechtsgevolgen worden in principe niet vernietigd. De Raad van State kan immers enkel de 

rechtshandelingen vernietigen die worden betrokken in het beroep.62  

B. De terugwerkende kracht van de vernietiging 

26. De vernietiging heeft een destructief gevolg. De bestreden bestuurshandeling verdwijnt 

ten aanzien van iedereen (erga omnes) uit de rechtsorde en ze wordt geacht nooit te hebben 

bestaan (ex tunc). De vernietiging plaatst de verzoeker, maar ook ieder ander rechtssubject – 

minstens theoretisch – terug in een toestand waarbij de beslissing nooit zou zijn genomen. 

Hierdoor heeft de vernietiging een retroactief karakter, te vergelijken met de intrekking van de 

                                                 
58 RvS 15 februari 2005, nr. 140.646, Tück, alwaar valt te lezen dat het verdwijnen van het formele 
voorwerp niet noodzakelijk tot gevolg heeft dat het materieel voorwerp verdwijnt, in het bijzonder 
wanneer een nieuwe beslissing niet wezenlijk verschilt van degene die werd bestreden. In dat geval 
wordt het beroep geacht te zijn ingediend tegen de vervangende beslissing (overweging 3.3.1); zie ook 
RvS 7 juni 2016, nr. 234.963, Tillaert, overweging 7. 

59 RvS 8 november 2012, nr. 221.314, NV Sts, overweging 17. 

60 Zie RvS 9 juni 2015, nr. 231.482, Dalemans, overweging 16; S. VERSTRAELEN, “Artikel 14ter RvS-
wet als alternatief voor legislatieve validatie? Of hoe het ene probleem door het andere vervangen 
wordt”, TBP 2012, nr. 2, (100) 102; S. DE SOMER en I. OPDEBEECK, Algemeen bestuursrecht: 
grondslagen en beginselen, Mortsel, Intersentia, 2017, 583-58. 

61 Zo wordt aangenomen dat het voorwerp van het vernietigingsberoep tijdens de procedure kan worden 
uitgebreid tot later genomen beslissingen die het aangevochten besluit als directe rechtsgrond hebben 
(RvS 19 oktober 2010, nr. 208.190, Cockuyt, overweging 7). De verzoeker die initieel niet ontvankelijk 
in de zaak optreedt, kan die onregelmatigheid naderhand niet regulariseren middels een verzoek tot 
uitbreiding van het voorwerp tot een ander reglementair besluit (RvS 18 april 2017, nr. 237.945, De 
Clerq, overweging 19); zie S. LUST, Rechtsherstel door de Raad van State, Brugge, Die Keure, 2000, 
259, en de aldaar aangehaalde rechtspraak.  

62 S. LUST, Rechtsherstel door de Raad van State, Brugge, Die Keure, 2000, 271, en de aldaar 
aangehaalde rechtspraak; 
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bestuurshandeling. Evenwel heeft dit niet tot gevolg dat de tijd is blijven stilstaan: “een arrest 

van de Raad van State kan immers niet werken als een soort tijdmachine, die opnieuw een 

vroeger moment in het rechtsverkeer en in de maatschappelijke verhoudingen kan 

herscheppen.”63  

27. De uitwissing van de rechtshandeling ex tunc werkt slechts virtueel, en sluit niet uit dat 

de handeling daadwerkelijk uitwerking heeft gehad. Elke bestuurshandeling bezit immers het 

‘privilège du préalable’, op basis waarvan ze onmiddellijk uitvoerbare kracht heeft.64 

Behoudens een voorafgaand schorsingsberoep, zal de rechtshandeling aldus uitwerking 

hebben gedurende de ganse gerechtelijke procedure. Zodoende leidt het vernietigingsberoep 

tegen een bouwvergunning er niet ipso facto toe dat de werken niet van start kunnen gaan. 

Tegen dat de Raad zich daarover uitpspreekt, zullen de bouwwerken misschien al zijn 

uitgevoerd. De verwijdering van de rechtshandeling uit de rechtsorde heeft aldus niet 

automatisch tot gevolg dat het materiële gevolg ervan verdwijnt. 

C. Bijkomend ‘objectief’ rechtsherstel 

28. De vernietiging van de rechtshandeling en haar directe rechtsgevolgen kan op zich al 

volstaan om de verzoeker in zijn oorspronkelijke situatie te herstellen. Veelal vereist de realiteit 

echter aanvullende handelingen. In die context kunnen zich drie mogelijkheden voordoen: 

ofwel is de nieuwe tussenkomst van het bestuur verplicht, ofwel is de tussenkomst van het 

bestuur vrijblijvend, ofwel is het niet mogelijk om een nieuwe beslissing te nemen.65 

De verplichting van de overheid om een nieuwe beslissing te nemen, zal afhangen van het 

karakter van de vernietigde beslissing. Zo kan de overheid een bestuurshandeling stellen in 

het kader van een verplicht uit te oefenen bevoegdheid. Dit is bijvoorbeeld het geval als de 

beslissing het gevolg was van een verzoek of aanvraag van de burger waarop de overheid 

verplicht was te antwoorden, of nog, indien de beslissing het resultaat was van een 

georganiseerd bestuurlijk beroep. De overheid is ook verplicht opnieuw te beslissen indien de 

vernietiging een einde maakte aan een (al dan niet impliciete) weigeringsbeslissing. Als de 

                                                 
63 RvS 30 september 1980, nr. 20.599, Tibax, Arr.Rvs. 1980, 1248.  

64 RvS 21 november 2008, nr. 188.123, Maes. 

65 J. LUST, “De gevolgen van het vernietigingsarrest. Ban het buikgevoel” in I. COOREMANS, e.a. 
(eds.), De tenuitvoerlegging van arresten van de Raad van State, Brugge, Die Keure, 2012, (83) 92. 
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overheid zich na de vernietiging van een dergelijke beslissing onthoudt om een nieuwe 

beslissing te nemen, leidt dit er immers toe dat de weigering in feite blijft bestaan.66 

29. In principe moet de overheid bij het nemen van de nieuwe beslissing het ‘gezag van 

gewijsde’ van het vernietigingsarrest respecteren. Dit ‘gezag” heeft niet enkel betrekking op 

het dispositief van het arrest, maar ook op de middelen die aan de grondslag van de 

vernietiging liggen.67 Indien de Raad bijvoorbeeld overging tot vernietiging van de 

bestuursbeslissing op grond van zuiver formele redenen (bv. de miskenning van de formele 

motiveringsplicht), dan zal de bestuursoverheid slechts een nieuwe beslissing kunnen nemen 

met inachtneming van de vastgestelde onwettigheid. In het geval de Raad van State de 

beslissing vernietigde op basis van inhoudelijke redenen, dan zal de overheid soms nog altijd 

een nieuwe beslissing kunnen nemen op grond van andere motieven. De vernietiging vervult 

derhalve niet altijd de wensen van de verzoeker. 

30. Ten slotte kan de Raad in het arrest, door middel van de ‘positieve injunctie’, bevelen 

dat een nieuwe beslissing binnen een bepaalde termijn moet worden genomen (art. 36, §1, 

eerste lid, RvS-wet). Dit kan ook in een later arrest, maar dan moet de verzoeker de overheid 

reeds eerder in gebreke hebben gesteld. Soms zal de Raad van State, door middel van de 

zogenaamde ‘negatieve injunctie’, de overheid gebieden om zich te onthouden (art. 36, §1, 

derde lid, RvS-wet). Daartoe kunnen procespartijen een dwangsom vorderen (art. 36, §2 RvS-

wet). 

De gevolgen die de overheid aan vernietiging dient te geven, kan de Raad overigens 

verduidelijken met behulp van de zogenaamde vingerwijzing (art. 35/1 RvS-wet). Daarbij 

verklaart hij op verzoek van een der partijen in de motieven van het vernietigingsarrest de 

maatregelen die moeten worden genomen om de onwettigheid te verhelpen. De partij die om 

de verduidelijking verzoekt, moet aannemelijk maken dat het arrest door zijn complexiteit 

moeilijkheden kan veroorzaken in de interpretatie of uitvoering ervan. De Raad weigerde 

eerder om de vingerwijzing toe te passen wanneer het arrest duidelijk is, of omwille van enkele 

reden dat de overheid reeds voordien het gezag van gewijsde schond.68 Benadrukt moet 

worden dat de vingerwijzing geen dwingend karakter heeft. 

                                                 
66 J. LUST, “De gevolgen van het vernietigingsarrest. Ban het buikgevoel” in I. COOREMANS, e.a. 
(eds.), De tenuitvoerlegging van arresten van de Raad van State, Brugge, Die Keure, 2012, (83) 92. 

67 RvS 17 november 2016, nr. 235.434, NV Transports Iwan Wertz. 

68 RvS (7e K) 31 mei 2018, nr. 241.680, Baert. 
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D. Een schadevergoeding als volledig rechtsherstel  

31. Omdat bijkomend overheidshandelen niet altijd verplicht is en soms niet volstaat, zal 

de burger vaak zelf bijkomende handelingen moeten stellen om verder rechtsherstel te 

bekomen. De verzoeker beoogt met zijn vernietigingsberoep immers niet alleen de uitwissing 

van de litigieuze handeling, maar ook om ze van al haar gevolgen te ontdoen. Of zoals het 

EHRM oordeelt: « en introduisant un recours en annulation – devant, qui plus est, la plus haute 

juridiction administrative de l’Etat, en l’espèce –, celui-ci vise à obtenir non seulement la 

disparition de l’acte litigieux, mais aussi et surtout la levée de ses effets ».69  

32. Dit rechtsherstel kan de vorm aannemen van een aansprakelijkheidsvordering. In 1965 

oordeelde het Hof van Cassatie dat “une contestation qui a pour objet la réparation pécuniaire 

de la lésion d’un droit; fût-il politique, relève de la compétence exclusive des tribunaux”.70 

Overeenkomstig de traditionele rechtspraak van het Hof van Cassatie is het recht op 

schadevergoeding dus van burgerlijke aard, en behoorde de erkenning ervan tot de exclusieve 

bevoegdheid van de rechterlijke macht.71 Dit betekent dat de burger zich, voor dat bijkomend 

subjectief rechtsherstel, zich tot de gewone rechter moet wenden.72 

1.4.4 Art. 144, tweede lid Gw. en de schadevergoeding tot herstel 

33. Net daarom voegde de wetgever een tweede lid toe aan art. 144 Gw., waarin valt te 

lezen dat “de wet […] de Raad van State of de federale administratieve rechtscolleges [kan] 

machtigen om te beslissen over de burgerrechtelijke gevolgen van hun beslissingen”. In de 

parlementaire voorbereidingen wordt aangehaald dat de herziening van art. 144 Gw. tot doel 

heeft om te vermijden dat de partij die een vernietiging van een onwettige handeling beoogt, 

                                                 
69 EHRM 23 januari 2013, nr. 6334/05, Süzer er Eksen Holding A.Ş. t. Turkije, §114; EHRM 27 mei 
2010, nr. 25051/02, Tilev t. Bulgarije, §35. 

70 Cass. 16 december 1965, RCJB 1969, 305. 

71 Cass. 9 januari 1997, nr. C.96.0066.F; Cass. 17 november 1994, nr. C.93.86.N, Arr.Cass. 1994, 974;  

72 De afdeling wetgeving van de Raad van State is het daar niet mee eens. In het advies op het 
wetsvoorstel tot invoering van art. 11bis RvS-wet poneert ze immers dat de schadevergoeding die wordt 
toegekend naar aanleiding van een onwettige bestuurshandeling zich buiten de werkingssfeer van 
gedingen van burgerlijke aard in de zin van art. 144 Gw. bevindt. Immers, de bestuurshandeling is een 
van de meest karakteristieke uitingen van het openbare gezag, en een geschil dat het herstel beoogt 
van de schade veroorzaakt door een dergelijke handeling, houdt nauw verband met de uitoefening 
daarvan. Zodoende zou het, althans volgens de definitie van het Grondwettelijk Hof (zie rn. 14), gaan 
om een geschil met betrekking tot een politiek recht in de zin van art. 145 Gw, waarvoor 
buitengerechtelijke rechtscolleges kunnen worden opgericht (Adv.RvS. nr. 53.933/AV, over een 
wetsvoorstel ‘met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in 
artikel 77 van de Grondwet’, Parl. St. Senaat 2012-13, nr. 5-2233/2, 6). 
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zich vervolgens tot de hoven en rechtbanken dient te richten om het hem door deze handeling 

veroorzaakte nadeel hersteld te zien.73  

BOCKEN haalt aan dat de wijziging van art. 144 Gw. niet alleen toestaat dat de Raad uitspraak 

doet over schadevergoedingen. Ook de rechtsmacht met betrekking tot andere 

privaatrechtelijke gevolgen van een vernietigingsarrest kunnen aan de Raad worden 

toegekend.74 Daarbij valt te denken aan de onverschuldigde betaling (bv. na de vernietiging 

van een subsidiebesluit) of de geldschulden van de overheid (bijvoorbeeld de uitbetaling van 

de ambtenarenwedde) en zelfs de ongeldigheid van een overeenkomst en de gevolgen ervan. 

Tot op vandaag paste de wetgever de uitbreiding van art. 144 Gw. enkel nog maar toe in het 

schadevergoedingscontentieux. Met de wet van 6 januari 2014 werd immers een artikel 11bis 

toegevoegd aan de RvS-wet, op basis waarvan de verzoekende partij schadevergoeding kan 

vorderen naar aanleiding van een door de Raad vastgestelde onwettigheid.75 Indien de 

verzoeker ervoor kiest om de schadevergoeding tot herstel te vorderen, kan hij zich daarvoor 

niet meer richten tot de burgerlijke rechter. Dit is het zogenaamde electa-una-via principe: de 

ingeslagen weg vormt de definitieve procedure om eventuele schadevergoeding te bekomen.76 

1.5 BESLUIT 

34. Het vernietigingsberoep bij de Raad van State biedt in hoofdzaak slechts objectief en 

gedeeltelijk rechtsherstel. Vooraleer art. 144 Gw. werd gewijzigd, moest de verzoeker zich 

voor bijkomend subjectief rechtsherstel wenden tot de burgerlijke rechter. Met het 

vlinderakkoord kwam de grondwetgever hieraan tegemoet: thans kunnen federale 

administratieve rechtscolleges en de Raad zich uitspreken over de privaatrechtelijke gevolgen 

van hun arresten. Als gevolg biedt art. 11bis RvS-wet vandaag de mogelijkheid om een 

schadevergoeding te vorderen naar aanleiding van een vernietigingsberoep bij de Raad van 

State, iets dat voordien schier onmogelijk was.  

Het nut van de schadevergoeding tot herstel is duidelijk. Wanneer een rechtssubject zich 

gekrenkt voelt door een overheidsbeslissing, kan hij nagenoeg het volledige herstel van zjin 

schade bij een enkele rechter bekomen. Ook de functie ligt voor de hand. De Raad van State 

                                                 
73 Verslag namens de Commissie voor de institutionele aangelegenheden uitgebracht door de heren 
MOUREAUX en CLAES over het voorstel van bijzondere wet met betrekking tot de Zesde 
Staatshervorming e.a., Parl.St. Senaat 2013-14, nr. 5-2232/5, 359. 

74 H. BOCKEN, “De kers op de taart? De herziening van artikel 144 van de Grondwet en de Raad van 
State”, TPR 2012, nr. 1, (7) 15. 

75 Art. 6 wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de 
aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, BS 31 januari 2014. 

76 Art. 11bis, vierde lid, RvS-wet. 
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beschikt thans over een groter arsenaal om naast het herstel van het objectieve recht ook het 

herstel van het subjectieve recht te voorzien. 
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DEEL 2      DE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 

VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID 

2.1 INLEIDING 

35. Dit hoofdstuk schetst de krijtlijnen van de burgerlijke aansprakelijkheidsvordering ten 

aanzien van de administratieve overheid. Het eerste onderdeel staat stil bij de evolutie die de 

burgerlijke aansprakelijkheid van de overheid onderging (2.2). Vervolgens komen het belang 

bij (2.3), en de verjaring van (2.4) de burgerlijke aansprakelijkheidsvordering aan bod. Uit wat 

zal blijken, moet er sprake zijn van een fout (2.5), schade (2.6) en een causaal verband (2.7) 

om de aansprakelijkheid van de administratieve overheid in het gedrang te brengen. Wanneer 

die aansprakelijkheid is vastgesteld, kent de rechter een schadevergoeding toe (2.8). Tegen 

die beslissing staan verschillende rechtsmiddelen open (2.9).  

2.2 DE EVOLUTIE VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE UITVOERENDE 

MACHT 

2.2.1 Vóór 1920: een dogmatische opvatting over de scheiding der machten 

36. Tot voor 1920 maakte de rechter inzake de aansprakelijkheid van de uitvoerende 

macht een strikt onderscheid tussen de privaatrechtelijke bestuursdaden (actes de gestion) en 

de overheidsdaden (actes d’autorité of imperiumhandelingen). Dit demarcatiecriterium had 

betrekking op de hoedanigheid waarin de overheid optrad. Deed ze dit in toepassing van haar 

‘soevereiniteitsprerogatieven’, dan stelde ze een zogenaamde overheidsdaad. Anders was het 

voor de privaatrechtelijke bestuursdaden, die het Hof omschreef als « des actes comme tout 

le monde en pourrait faire dans l’administration d’un patrimoine particulier et qui n’impliquent 

en rien l’existence de la puissance publique ».77  

De rechterlijke macht kon de aansprakelijkheid van de overheid naar aanleiding van een 

zogenaamde overheidsdaad niet in het gedrang brengen « sans blesser la principe de la 

séparation des pouvoirs ».78 Sterker nog, indien dat wel gebeurde « une atteinte serait portée 

                                                 
77 C. CAMBIER, La responsabilité de la puissance publique et de ces agents, Brussel, Larcier, 1947, 56 
en de aldaar aangehaalde rechtsleer. 

78 Cass. 8 november 1984, Pas. 1894, nr. 1, 325. 
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à l’indépendance du pouvoir exécutif ».79 Deze rechtspraak huldigt duidelijk een stroeve 

opvatting van de scheiding der machten: het was de rechterlijke macht niet toegestaan om de 

soevereiniteit van de uitvoerende macht te beknotten.80 

Dit principe begon voor het eerst te wankelen bij arrest van 5 maart 1917, want toen oordeelde 

het Hof dat « l’État souverain et l’État personne civile, sont une personnalité unique dont ses 

expressions servent à distinguer les activités diverses ». 81 Bij arrest van 29 april 1920 verkocht 

het Hof van Cassatie een bijkomende dreun: een uitspraak die de aansprakelijkheid wegens 

‘overheidsdaden’ bevestigde, werd niet verbroken.82  

2.2.2 Vanaf 1920: naar een algemene aansprakelijkheid van de uitvoerende 

macht 

A. Het Flandria-arrest van 5 november 1920 

37. Het Hof van Cassatie veranderde het geweer definitief van schouder in het bekende 

Flandria-arrest.83 Daarbij oordeelde het vooreerst dat het Belgische rechtsstelsel nog steeds 

de scheiding der machten huldigt, en dat daardoor de rechterlijke macht geen administratieve 

rechtshandelingen kan maken, hervormen, of vernietigen. Het Hof meent echter ook dat het 

onderscheid tussen overheids- en privaatrechtelijke bestuursdaden berust op denkpatronen 

die reeds bestonden ten tijde van het vorstelijk absolutisme, toen een groot wantrouwen 

heerste ten aanzien van de rechterlijke macht. De Belgische Grondwet zou echter niet zijn 

opgesteld in de geest van wantrouwen ten aanzien van de rechterlijke macht, maar juist ten 

aanzien van de willekeur van de administratie. Zodoende volgt uit de Grondwet zelf dat de 

uitvoerende macht slechts kan handelen binnen de perken van de wet, en is het wel degelijk 

aan de rechterlijke macht om te oordelen of een bestuurshandeling zonder bevoegdheid werd 

gesteld, of ze daardoor illegaal en ongrondwettelijk is, en of er een eventuele 

schadevergoeding aan de betrokkene wordt toegekend.84  

 

                                                 
79 Cass. 13 februari 1902, Pas. 1902, nr. 1, 154; zie Cass. 30 mei 1900, Pas. 1900, nr. 1, 282. 

80 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE,Overzicht van het Belgisch 
administratief recht, Wolters Kluwer, Mechelen, 2014, 1060. 

81 Cass. 5 maart 1917, Pas. 1917, nr. 1, 118. 

82 Cass. 29 april 1920, Pas. 1920, nr. 1, 127.  

83 Cass. 5 november 1920, Pas. 1920, 193. 

84 Cass. 5 november 1920, Pas. 1920, 240. 
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B. De aansprakelijkheid wegens de foutieve uitvoering van de beslissing, het maken 

van een foutieve beslissing of het misleiden van de weggebruiker 

38. Het Flandria-arrest resulteerde in een nieuwe opvatting met betrekking tot de 

aansprakelijkheid van het bestuur. Daarbij maakte het Hof een onderscheid tussen de ‘foutieve 

materiële uitvoering van een bestuurlijke beslissing’ enerzijds, en de ‘foutieve uitoefening van 

de beslissingsmacht’ anderzijds. 

De fout bij de materiële uitvoering van een bestuurlijke beslissing kan zowel slaan op het 

handelen of het verzuim van het bestuur. De term ‘bestuurlijke beslissing’ heeft zowel 

betrekking op de beslissingen van de uitvoerende macht, als op alle andere wettelijke normen. 

In het cassatiearrest van 11 mei 1933 oordeelde het Hof bijvoorbeeld dat de schade 

veroorzaakt door slechte verlichting of gebrekkige waarschuwingen langs de weg niet kan 

leiden tot aansprakelijkheid, omdat geen enkele ‘bestuurlijke beslissing’ zo’n maatregelen 

voorschreef.85  

De aansprakelijkheid van de overheid naar aanleiding van een foutieve uitoefening van haar 

beslissingsmacht kwam initieel enkel in het gedrang als de ‘externe wettigheid’ van de 

beslissing een gebrek vertoonde.86 Naderhand bevestigde het Hof eveneens dat ook de 

motieven van een bestuursbeslissing door de rechter kunnen worden getoetst (de 

zogenaamde interne wettigheid).87  

C. De introductie van een algemene zorgvuldigheidsplicht 

39. Met het verkeerstekenarrest van 7 maart 1963 werd ten slotte duidelijk dat ook het 

zorgvuldigheidscriterium de overheid bindt. Het Hof oordeelde immers dat “les pouvoirs que la 

loi attribue à l’administration […] ne soustraient celle-ci au devoir de prudence qui impose à 

tous”.88 Ook wanneer de overheid louter verordenend optreedt dient ze die verplichting te 

respecteren. Eveneens in 1963 oordeelde het Hof van Cassatie immers dat een besluit waaruit 

                                                 
85 Cass. 11 mei 1933, Pas. 1933, 223. 

86 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
administratief recht, Wolters Kluwer, Mechelen, 2014, 1063; voor een verklaring van het begrip ‘externe 
wettigheid’. 

87 Dit kan worden afgeleid uit het cassatie-arrest van 11 juli 1939, waarin het Hof oordeelt dat de rechter 
de inhoud van een gemeentelijke verordening uit Balen omtrent de bouwvereisten voor een balzaal kan 
toetsen aan de inhoud van een wet (Cass. 11 juni 1939, Pas. 1939, 358-359); Zie Cass. 14 juni 1948, 
Pas. 1948, nr. 1, 385, alwaar het Hof oordeelt dat een besluit onwettig is omwille van de vaststelling dat 
de inhoud ervan niet overeenstemt met een wet omtrent alcoholgebruik; A. MAST, J. DUJARDIN, M. 
VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Wolters Kluwer, 
Mechelen, 2014, 1065. 

88 Cass. 7 maart 1963, Pas. 1963, nr. 1, (744) 754. 
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de verplichting tot vaccinatie tegen het koepokkenarrest voortvloeit, aanleiding gaf tot een 

schadevergoeding.89 De regering had bij de totstandkoming ervan geen rekening gehouden 

met mogelijke bijwerkingen van het vaccin, met verontrustende berichten daaromtrent uit de 

medische wereld, en met het feit dat het virus in kwestie volledig uitgestorven was. Dit 

resulteerde in verlamming en hersenschade bij het gevaccineerde kind. Het Hof oordeelt dat 

de uitvoerende macht “serait dispensé de respecter l’obligation de prudence que lui imposent 

les articles 1382 et 1382 du Code civil”.90  

2.2.3 Tussenbesluit 

40. De overheid is thans net zoals de burgers onderworpen aan de rechtsregels, 

waaronder degene die betrekking hebben op de vergoeding van schade ten gevolge van 

fouten waardoor de subjectieve rechten en de wettige belangen van personen worden 

aangetast.91 Met andere woorden moet ze bij de uitoefening van haar bevoegdheden rekening 

houden met de artikelen 1382-1383 BW en de daarin vervatte algemene 

zorgvuldigheidsplicht.92  

2.3 BELANG 

2.3.1 Begrip 

41. ‘Pas d’intérêt, pas d’action.’ Luidens art. 17 van het Gerechtelijk Wetboek kan de 

aansprakelijkheidsvordering niet worden toegelaten indien de eiser geen hoedanigheid en 

geen belang heeft. Volgens VAN REEPINGHEN bestaat het belang uit ieder stoffelijk of zedelijk 

voordeel – effectief, maar niet theoretisch – dat de eiser kan trekken uit de vordering die hij 

                                                 
89 Cass. 26 april 1963, RCJB 1963, 116, Pas. 1963, nr. I, 905. 

90 Cass. 26 april 1963, RCJB 1963, (116) 118, Pas 1963, nr. 1, (905) 907. 

91 Cass. 19 december 1991, Arr.Cass. 1991, 364, alwaar het Hof ook het volgende overweegt: “De 
beginselen van de scheiding der machten, van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en van 
de magistraten ervan, alsmede van het gezag van het rechterlijk gewijsde, houden niet in dat de Staat 
in het algemeen ontheven zou zijn van zijn verplichting om op basis van de art. 1382 en 1383 BW de 
schade te vergoeden die door zijn fout of door die van een zijner organen aan derden is veroorzaakt in 
de openbare dienst van de rechtsbedeling, met name bij het verrichten van handelingen die het 
rechtstreekse voorwerp zijn van de rechtsprekende functie.”. 

92 Vgl. Cass. 20 juni 1997, Arr.Cass. 1997, 713, alwaar het Hof oordeelt dat: “Geen enkele 
grondwettelijke of wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel stelt de administratieve overheid in de 
uitoefening van haar bevoegdheid vrij van de verplichting voortvloeiend uit art. 1382 en 1383 BW om 
de door haar fout aan een ander toegebrachte schade te vergoeden. Dit beginsel geldt ook als aan het 
bestuur verweten wordt onzorgvuldig te zijn opgetreden (art. 1382 en 1383 BW).” 
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instelt, op het ogenblik dat hij ze aanhangig maakt. Het belang wijst met andere woorden op 

het nut van de procedure en de eventuele rechterlijke uitspraak.93 Dat belang moet reeds 

verkregen, dadelijk, legitiem, persoonlijk en rechtstreeks zijn.94 

2.3.2 Voorwaarden 

A. Een reeds verkregen en dadelijk belang 

42. Krachtens art. 18, eerste lid, Ger.W. moet het belang van de eiser ‘reeds verkregen en 

dadelijk zijn’.95 Het moet met andere woorden vaststaan dat de eiser een voordeel zal putten 

uit het gegrondheidsoordeel van de rechter. Een louter hypothetisch voordeel volstaat 

derhalve niet.  

Voor de volledigheid moet worden vermeld dat de rechtszoekende krachtens art. 18, tweede 

lid Ger.W. een vordering kan instellen om “de schending van een ernstig bedreigd recht” te 

voorkomen. Relevant is dat de eiser deze uitzondering enkel kan aanwenden met een concrete 

en specifieke doelstelling. Zo kan hij de rechter raadplegen om een onduidelijke situatie uit te 

klaren of om het bestaan van een recht te erkennen. Hij kan dit instrument daarentegen niet 

hanteren voor louter theoretische doeleinden, want de rechter is geen juridisch adviseur.96 

B. Een rechtmatig belang 

43. De rechtmatigheidsvereiste van het processuele belang wordt vaak verward met de 

krenking van een legitiem belang in het raam van de schadevereiste (zie infra rn. 67).97 Beide 

staan echter volledig los van elkaar. De rechter beoordeelt de legitimiteit van het processueel 

vanuit hetgeen de eiser wil bereiken. Indien de eiser een vordering instelt om een 

onrechtmatige situatie in stand te houden dan wel te verkrijgen, is die onontvankelijk wegens 

gebrek aan belang.98 

                                                 

93 S. BEERNAERT, “Het belang als ontvankelijkheidsvereiste bij de gewone rechter, de Raad van State 
en het Arbitragehof”, T&B 2000 (155) 158, en de aldaar aangehaalde rechtsleer. 

94 G. DE LEVAL en B. BIEMAR, “L’action en justice – la demande et la défence” in G. DE LEVAL (ed.), 
Droit judiciaire. Tome 2: manuel de procédure civile, Brussel, Larcier, 2015, (73) 81. 

95 Cass. 29 mei 2015, nr. C.2013.615.N, Arr.Cass. 2015, afl. 5, 1436, concl. VANDEWAL, C.  

96 G. DE LEVAL en B. BIEMAR, “L’action en justice – la demande et la défence” in G. DE LEVAL (ed.), 
Droit judiciaire. Tome 2: manuel de procédure civile, Brussel, Larcier, 2015, (73) 92. 

97 S. BEERNAERT, “Het belang als ontvankelijkheidsvereiste bij de gewone rechter, de Raad van State 
en het Arbitragehof”, T&B 2000, (155) 160. 

98 G. DE LEVAL, Droit judiciaire. Tome 2: manuel de procédure civile, Brussel, Larcier, 2015, 81; Cass. 
14 december 2012, Pas. 2012, 2500, alwaar het Hof het volgende oordeelt: “L'intérêt est illégitime 
lorsque l'action en justice tend au maintien d'une situation illicite ou à l'obtention d'un avantage illicite”. 



 

27 

 

C. Een persoonlijk en rechtstreeks belang 

44. De rechtsvordering van een rechtssubject is niet ontvankelijk als hij of zij er geen 

persoonlijk en rechtstreeks belang bij heeft. Het persoonlijk belang heeft betrekking op het 

bestaan, de materiële en morele goederen, waaronder het vermogen, de eer en de goede 

naam van de eiser. Het algemeen belang voldoet niet aan deze voorwaarden en biedt dus 

geen grond voor een vordering in rechte. 

45. Dit is een probleem, want heel wat verenigingen zonder winstoogmerk verdedigen 

(aspecten) van het algemeen belang. Hierbij valt in het bijzonder te denken aan milieu –of 

natuurverenigingen. Met betrekking tot de vraag of zulke verenigingen in rechte kunnen 

optreden, nam het Belgische recht initieel een genereuze houding aan. Zo kon een 

beroepsvereniging optreden tegen de schade die haar werd toegebracht door de aantasting 

van een door haar beschermd belang.99 Het bezit van rechtspersoonlijkheid volstond om op te 

treden ter verdediging van de belangen waarvoor de vereniging werd opgericht. 

Later veranderde het Hof van Cassatie van standpunt. Bij arrest van 9 december 1957 

oordeelde het Hof immers dat “uit het feit dat aanlegster tot doel heeft “de van algemene orde 

zijnde beroepsbelangen der leden te verdedigen” niet volgt dat die beroepsbelangen in haar 

hoofde de aard verwerven van eigen belang (eigen benadrukking)”.100 In het 

‘Eikendaelarrest’ van 19 november 1982 besliste het Hof bovendien “dat, tenzij de wet anders 

bepaalt, de rechtsvordering, ingesteld door een natuurlijke of rechtspersoon, niet kan worden 

toegelaten indien de eiser geen persoonlijk en rechtstreeks belang heeft, dit wil zeggen een 

eigen belang; dat het algemeen belang geen ‘eigen belang’ is in die zin (eigen 

benadrukking).”101 Als eigen belang van de VZW wordt beschouwd “datgene […] wat zijn 

bestaan of zijn materiële en morele goederen, inzonderheid zijn vermogen, eer en goede 

naam, raakt”.102 Het instellen van een rechtsvordering door een vereniging ter vrijwaring van 

het algemeen belang waarvan zij de bescherming wil verzekeren, lijkt aldus onmogelijk. 

                                                 
99 P. LEMMENS, “Het optreden van verenigingen in rechte ter verdediging van collectieve belangen”, 
RW, 1983-84, vol. 2, (2002) 2007. 

100 Cass. 9 december 1957, Arr.Verbr.1958, (212) 213. 

101 Cass. 19 november 1982, Arr.Cass. 1982, 372, concl. adv.-gen. E. KRINGS; deze opvatting werd 
o.a. bevestigd in Cass. 4 februari 2008; Zie S. LUST, “Het collectief belang in burgerlijke procesrecht” 
in A. VAN OEVELEN, e.a. (eds.), Hulde aan Prof. Dr. J. Laenens, Mortsel, Intersentia, 2008, (163) 163; 
voor een kritische beschouwing zie P. LEMMENS, “Het optreden van verenigingen in rechte ter 
verdediging van collectieve belangen”, RW, 1983-1984, vol. 2, 2002-2026. 

102 Cass. 19 november 1982, Arr.Cass. 1982, 372, concl. adv.-gen. E. KRINGS; Het optreden als 
vakbond door een vzw die niet in die hoedanigheid werd erkend om de belangen van haar leden te 
behartigen, raakt volgens het Hof van Cassatie wel het eigen belang van een vzw. 
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Toch zet datzelfde ‘Eikendaelarrest’ de deur op een kier. De wetgever kan immers een 

uitzondering op deze strikte opvatting voorzien. Die kans liet hij niet onbenut. Zo bevat artikel 

32 van de ‘wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van door racisme en xenofobie ingegeven 

daden’103 een bepaling die het voor “elke instelling van openbaar nut en elke rechtspersoon 

die zich statutair tot doel stelt de rechten van de mens te verdedigen of discriminatie te 

bestrijden” mogelijk maakt om rechtsvorderingen ter vrijwaring van dat maatschappelijk doel 

in te stellen. Art. 2 van de ‘wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake 

bescherming van het leefmilieu’ bevat een gelijkaardige regel.104 Aldus kan een vordering bij 

de gewone rechter tot vrijwaring van een statutair doel slechts worden ingesteld indien de 

wetgever dit uitdrukkelijk toestaat.105 

2.4 VERJARING 

46. Een analyse van de verjaringstermijnen met betrekking tot een 

aansprakelijkheidsvordering jegens de overheid vertrekt van de gemeenrechtelijke regels, 

zoals vastgesteld in artikel 2262bis BW. De burgerlijke buitencontractuele 

aansprakelijkheidsvordering verjaart na verloop van vijf jaar vanaf de dag na het moment 

waarop de benadeelde kennis heeft gekregen, of redelijkerwijze kennis had moeten krijgen, 

van de schade of van de verzwaring ervan, en van de identiteit van de schadeverwekker. In 

                                                 
103 BS 8 augustus 1981. 

104 BS 19 februari 1993; Zie M. DENEF en J. THEUNIS, “Optreden in rechte van een VZW” in M. DENEF 
(ed.), De VZW, Brugge, Die Keure, 2015, (325) 349. 

105 Daarop bestaat sinds kort een belangrijke uitzondering. Bij arrest van 10 oktober 2013 (nr. 133/2013) 
besliste het Grondwettelijk Hof “dat de ontstentenis van een wetsbepaling waarin wordt gepreciseerd 
onder welke voorwaarden een vorderingsrecht kan worden toegekend aan rechtspersonen die een 
vordering wensen in te stellen die overeenstemt met hun statutair doel en de bescherming beoogt van 
de fundamentele vrijheden zoals zij zijn erkend in de Grondwet en de internationale verdragen waarbij 
België partij is, [..] de artikelen 10 en 11 van de Grondwet [schendt].” De wetgever reageerde daarop 
met de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen van justitie (BS 31 december 2018). 
Thans zijn vorderingen die de bescherming beogen van rechten en vrijheden in internationale 
verdragen, ontvankelijk onder vier voorwaarden (art. 17, tweede lid Ger .W). Ten eerste moet het 
maatschappelijk doel van de rechtspersoon van bijzondere aard zijn en zich onverscheiden van het 
algemeen belang. Ten tweede moet de rechtspersoon het maatschappelijk doel op duurzame en 
effectieve wijze nastreven. Ten derde moet het gaan om een vordering die verband houdt met het 
maatschappelijk doel. Tot slot moet de rechtspersoon met zijn vordering een collectief belang nastreven. 
Benadrukt moet worden dat het moet gaan om een vordering die de bescherming van de rechten van 
de mens of fundamentele vrijheden beoogt (voor een bespreking zie B. ALLEMEERSCH en E. 
VANDENSANDE, “Een gemeenrechtelijk regime van vordering ter verdediging van collectieve 
belangen”, RW 2018-19, afl. 32, 1242). 
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ieder geval verjaart de vordering twintig jaar na de dag volgend op die waarop het 

schadeverwekkend feit zich heeft gemanifesteerd.106 

Enkel voor de verjaringstermijnen van buitencontractuele aansprakelijkheidsvorderingen 

tegen de Belgische Staat en de provincies geldt bijzondere wetgeving.107 Ten aanzien van 

handelingen van de federale overheid verjaren schuldvorderingen wanneer de overlegging 

daarvan niet geschiedt binnen de vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het 

begrotingsjaar in de loop waarvan zij zijn ontstaan.108 Met betrekking tot de verjaring van 

schuldvorderingen ten aanzien van de provincies geldt een identieke regeling.109 In 

tegenstelling tot vroeger, bestaat thans geen bijzondere verjaringstermijn meer voor 

buitencontractuele aansprakelijkheidsvorderingen tegen de gemeenschappen en de 

gewesten.110 Daarop is het gemeen recht aldus van toepassing. 

 

2.5 DE FOUT ALS EERSTE TOEPASSINGSVOORWAARDE 

2.5.1 Het foutbegrip in het algemeen aansprakelijkheidsrecht 

47. De fout bestaat in het gemeen Belgisch aansprakelijkheidsrecht uit twee cumulatieve 

componenten. Een eerste, objectieve component, vereist dat een vermeend foutieve 

handeling strijdt met de algemene zorgvuldigheidsplicht of een dwingende rechtsnorm. Dit 

volstaat echter niet, want de gedraging moet ook toerekenbaar zijn aan de vrije wil van de 

persoon die ze heeft gesteld.111 De rechtsleer omschrijft dit als de zogenaamde subjectieve 

component.  

                                                 
106 Art. 2262bis BW; zie ook B. WEYTS en T. VANSWEEVELT, Handboek buitencontractueel 
aansprakelijkheidsrecht, Mortsel, Intersentia, 2009, 63-64. 

107 J. BAECK, “Verjaring van buitencontractuele aansprakelijkheidsvorderingen tegen de overheid: een 
doolhof met achter elke hoek een nieuwe discriminatie?”, RW 2006-07, 1254. 

108 Art. 100, 1° Gecoördineerde Wetten op de Rijkscomptabiliteit, B.S. 21 augustus 1991. 

109 Art. 8 Wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten 
voordele van de Staat en de provinciën, B.S. 28 februari 1970. 

110 Vgl. G. JOCQUE, “Verjaring buitencontractuele aansprakelijkheid van overheid” (noot onder 
Antwerpen 3 oktober 2006), NJW 2007, 604. 

111 M. KRUITHOF, Tort Law in Belgium, Alphen aan de Rein, Kluwer, 2018, 45. 
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A. Objectieve component 

48. Bij arrest van 25 maart 2010 oordeelde het Hof van Cassatie dat de fout “in de regel 

ofwel neerkomt op een verkeerd optreden dat moet worden beoordeeld naar de maatstaf van 

een normaal zorgvuldig en omzichtig magistraat, die in dezelfde omstandigheden verkeert, 

ofwel, behoudens onoverkomelijke dwaling of enige andere rechtvaardigingsgrond, een 

schending inhoudt van een nationaalrechtelijke norm of van een internationaal verdrag 

met rechtstreekse werking in de interne rechtsorde, waarbij de magistraat verplicht is iets 

niet te doen of op een bepaalde manier wel iets te doen” (eigen benadrukking).112 Uit dit arrest 

valt af te leiden dat de ‘onrechtmatige daad’ ofwel berust op de schending van de ‘algemene 

zorgvuldigheidsnorm’, ofwel op de schending van een wettelijk voorschrift.113 

49. Aldus begaat een persoon vooreerst een onrechtmatige daad wanneer hij de algemene 

zorgvuldigheidsnorm schendt. Deze norm vereist dat een rechtssubject niet enkel in het belang 

van zichzelf handelt, maar dat hij eveneens rekening houdt met de belangen van anderen.114 

Niet toegestaan is de gedraging die aan de zorgvuldigheid ontbreekt die bij een ander, normaal 

persoon in dezelfde externe omstandigheden wel aanwezig zou zijn (het criterium van de 

goede huisvader).115  

In de realiteit vergelijkt men de vermeende onrechtmatige daad niet met die van een ‘goede 

huisvader’, maar wel met de redelijkheidsstandaard.116 Uit die redelijkheidsvereiste volgt dat 

verwachtingen over de zorgvuldigheid verschillen naargelang de context en de persoon. Aldus 

zal een gedraging pas strijdig zijn met de algemene zorgvuldigheidsnorm indien ze buiten het 

hele spectrum van gedragingen valt die men naar alle redelijkheid van personen in dezelfde 

omstandigheid kan verwachten. Zelfs de lichtste overschrijding van de redelijkheidsgrens leidt 

tot de kwalificatie als onrechtmatige daad.117 Een van de voornaamste variabelen bij de 

bepaling van de redelijkheidsstandaard heeft betrekking op de ‘voorzienbaarheid van de 

                                                 
112 Cass. 25 maart 2010, nr. C.09.0403.N., Arr.Cass. 2010, 920. 

113 P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations. Tome deuxième. Sources des obligations, Brussel, 
Bruylant, 2010, 1189. 

114 H. BOCKEN en I. BOONE, Inleiding tot het schadevergoedingsrecht, Brugge, Die Keure, 2014, 90. 

115 Cass. 4 september 2013, nr. P.13.0358.F, Arr.Cass. 2013, alf. 7, 1707; Cass. 9 december 2011, nr. 
C.11.0015.F, TBBR 2017, afl. 10, 545, noot C. DE RIDDER. 

116 M. KRUITHOF, Tort Law in Belgium, Alphen aan de Rein, Kluwer, 2018, 48. 

117 Cass. 14 november 2012, nr. P.11.1611.F, Arr.cass. 2012, alf. 11, 2541. 
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schade’. De redelijkheid vereist immers dat onzorgvuldig gedrag zich enkel stelt indien men 

het schadeveroorzakend risico ervan kon voorzien.118  

Traditioneel argumenteert de rechtspraak en rechtsleer dat enkel ‘externe’ kenmerken mogen 

worden meegenomen in de beoordeling van de redelijkheidsstandaard.119 Omstandigheden 

die voortvloeien uit de aard van de betrokkene kunnen aldus niet bijdragen in het vaststellen 

van de algemene zorgvuldigheidsnorm. Elementen zoals de ervaring, leeftijd of het 

opleidingsniveau doen niet ter zake. Dit wordt ook wel de beoordeling in ‘abstracto’ 

genoemd.120 KRUITHOF argumenteert dat deze benadering niet overeenstemt met de 

realiteit.121 Zo zijn rechtbanken minder geneigd om het gedrag van een jonge persoon als 

onzorgvuldig te bestempelen, dan wanneer dit gedrag door een ouder persoon zou zijn 

gesteld.122 

50. Ten slotte vervult de eenvoudige schending van een gedragsnorm ipso facto de 

objectieve foutvereiste.123 Daarbij is het irrelevant of de overtreding naargelang de context als 

redelijk kan worden beschouwd, dan wel of de schade ‘voorzienbaar’ was. De geschonden 

rechtsregel kan de vorm aannemen van elke wet in de materiële zin: zowel de schending van 

de Grondwet als een gemeentelijke verordening wordt gekwalificeerd als onrechtmatige 

daad.124 Daartoe behoort ook de schending van een internationale norm met rechtstreekse 

werking, inzonderheid het EU-recht. 

 

                                                 
118 M. KRUITHOF, Tort Law in Belgium, Alphen aan de Rein, Kluwer, 2018, 48. 

119 C. DE RIDDER, “Heeft ervaring een plaats in de zorgvuldigheidsnorm?” (noot onder Cass. 9 
december 2011), TBBR 2017, nr. 10, (547) 548. 

120 P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations. Tome deuxième. Sources des obligations, Brussel, 
Bruylant, 2010, 1196. 

121 M. KRUITHOF, Tort Law in Belgium, Alphen aan de Rein, Kluwer, 2018, 49. 

122 Zie Cass. 5 juni 2003, nr. C.01.0252.F, NJW 2004, afl. 55, 14, alwaar het Hof oordeelt dat “Attendu 
que la faute aquilienne doit être appréciée suivant le critère d’une personne […] placée dans les mêmes 
conditions; que dans cette appréciation le juge peut prendre comme terme de référence le 
comportement qu’aurait dû avoir normalement une personne exerçant la même fonction et ayant la 
même qualification que celle dont la responsabilité est recherchée”;Voor een uitgebreide analyse 
omtrent dit onderwerp zie C. DE RIDDER, “Heeft ervaring een plaats in de zorgvuldigheidsnorm?” (noot 
onder Cass. 9 december 2011), TBBR 2017, nr. 10, 547-551. 

123 Cass. 1 juni 2012, nr. F.11.0082.F, For.ass. 2013, afl. 136, 129; Cass. 11 mei 2011, nr. C.10.0664.N., 
Arr.Cass. 2011, afl. 5, 1230, overweging 6. 

124 M. KRUITHOF, Tort Law in Belgium, Alphen aan de Rein, Kluwer, 2018, 51. 
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B. Subjectieve component: toerekenbaarheid van de onrechtmatige daad  

51. De onrechtmatige daad is niet de enige vereiste om een bepaald gedrag als ‘fout’ in de 

zin van 1382 BW te kwalificeren. Immers, het gedrag moet ook toerekenbaar zijn aan de steller 

ervan. Dit houdt vooreerst in dat hij schuldbekwaamheid bezit. Deze voorwaarde bestaat uit 

drie essentiële bestanddelen.125 Ten eerste moet de betrokkene kunnen inschatten of zijn 

gedrag wel degelijk onzorgvuldig is, want hij moet namelijk voldoende 

onderscheidingsvermogen bezitten. Ten tweede moet de betrokkene ook getuigen van enig 

realiteitsbesef, wat betekent dat hij of zij de impact van zijn eigen handelingen verstaat. Ten 

derde mag er geen sprake zijn van een schulduitsluitingsgrond zoals dwaling of overmacht. 

Bovendien zijn er ook twee categorieën van personen van rechtswege schuldonbekwaam: de 

infantes (schuldonbekwame kinderen) en de geestelijk onbekwamen.126 

2.5.2 De fout naar aanleiding van een vernietigingsarrest door de Raad van 

State 

52. Nu de principes in het gemeenrecht werden geschetst, stelt zich de vraag of ze ook 

toepassing vinden wanneer de overheid onwettig handelt. In veel gevallen vloeit een dergelijke 

onwettigheid voort uit een vernietigingsarrest van de Raad van State. Immers, wanneer hij een 

bestreden beslissing annuleert, is dit meestal127 het gevolg van een onwettigheid. Zoals in het 

vorige hoofdstuk reeds werd behandeld, vervult die onwettigheid de objectieve component van 

foutvereiste: door de bestuursbeslissing te nemen overtrad de overheid een dwingende 

gedragsnorm (zie supra rn. 50). De realiteit is echter heel wat complexer dan dat, en noopt tot 

een onderzoek van de relatie tussen de onwettigheid van de bestuurshandeling en een fout. 

A. Het ontwateringsbelastingsarrest van 13 mei 1982 

53. Het Hof van Cassatie stelde het foutbegrip in het kader van overheidsaansprakelijkheid 

op scherp met het ontwateringbelastingsarrest van 13 mei 1982. Op grond van diverse 

gemeentelijke belastingreglementen moesten de concessiehouders van steenkoolmijnen uit 

de gemeente Seraing een bijdrage betalen op de hoeveelheid steenkool die werd ontgonnen. 

De steenkoolreserves raakten echter uitgeput, waardoor de gemeente steeds meer inkomsten 

                                                 
125 P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations. Tome deuxième. Sources des obligations, Brussel, 
Bruylant, 2010, 1207; M. KRUITHOF, Tort Law in Belgium, Alphen aan de Rein, Kluwer, 2018, 54. 

126 H. VANDENBERGHE, “Schuldbekwaamheid en toerekenbaarheid”, TPR 2010, 2107. 

127 Voor de uitzonderingen daarop, zie infra rn. 112. 



 

33 

 

misliep. Om dit te remediëren besliste de gemeente om geen belasting meer te heffen op 

steenkool, maar in functie van de oppervlakte van de in concessie gegeven gronden (de 

zogenaamde ontwateringsbelasting).128 

Deze nieuwe reeks belastingverordeningen werden bij de arresten van 15 juni 1967, 27 juni 

1968 en 23 juli 1968 allemaal vernietigd door de Raad van State, waardoor de gemeente het 

bedrag van de belasting terugbetaalde aan verzoekster. Voor de burgerlijke rechter vorderde 

de verzoekster naderhand de schade terug die door de onwettige beslissingen van de 

Belgische Staat en de gemeente was veroorzaakt. Op 7 juni 1974 wees de rechtbank van 

eerste aanleg de vordering van de verzoekster af wegens ongegrond. De nietigverklaring van 

het arrest door de Raad van State leidt volgens de rechter niet automatisch tot een fout in 

hoofde van de overheid, omdat men van de staat enkel een gedrag kan verwachten zoals dat 

van “un homme normal, qui sert de comparaison pour apprécier si une faute a été commise”.129 

De rechtbank oordeelt dat in het verleden heel wat gelijkaardige verordeningen werden gesteld 

zonder dat die ooit werden betwist, dat niet vaststaat dat de goedkeuring lichtzinnig en 

onderzoek zou zijn verleend, en dat om de onwettigheid van de beslissing na te gaan een lang 

en nauwkeurig onderzoek was vereist.130 De overheid had zich met andere woorden als 

zorgvuldige huisvader gedragen, en haar aansprakelijkheid kwam niet in gedrang. Dit vonnis 

wordt naderhand bevestigd door het Luikse Hof van Beroep.  

Het Hof van Cassatie verbrak dit arrest. Daarbij oordeelde het dat “toute transgression d’une 

disposition légale ou réglementaire constitute en soi une faute entraînant la responsabilité 

civile”. Daarenboven geldt het principe dat ieder vernietigingsarrest van de Raad van State 

een gezag van gewijsde erga omnes geniet en het de burgerlijke rechter bindt. Indien de 

gewone rechter besluit dat de vastgestelde illegaliteit van de bestreden akte niet leidt tot een 

fout, miskent hij derhalve het gezag van gewijsde van het vernietigingsarrest.131  

In de conclusie van VELU bij het ontwateringsbelastingsarrest kan men lezen dat het verbod 

of gebod voldoende ‘bepaald’ (déterminé) moet zijn. Dit impliceert echter niet dat de norm 

voldoende precies of duidelijk moet zijn, want dan zou het bestreden arrest niet zijn verbroken. 

                                                 
128 Cass. 13 mei 1982, ontwateringsbelastingsarrest, Arr.Cass. 1981-82, nr. 2, 1135. 

129 Concl. J. VÉLU bij Cass. 13 mei 1982, Pas. 1982, 1057 (1060). 

130 Concl. J. VÉLU bij Cass. 13 mei 1982, Pas. 1982, 1057; I. CLAEYS, “Het foutbegrip bij 
overheidsaansprakelijkheid: zijn wetschending en fout nog één?” in K. BERNAUW, e.a. (eds.), XXXIIIste 
postuniversitaire cyclus Willy Delva: Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere 
schadevergoedingssystemen, Mechelen, Kluwer, 2007, (195) 203. 

131 Cass. 13 mei 1982, Pas. 1982, (1082) 1085. 
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Wat Hof op dat moment dan wel bedoelde met een ‘voldoende bepaalde inhoud’ van de 

rechtsnorm, valt niet te deduceren uit de conclusie of het arrest zelf. 

54. Het ontwateringsbelastingarrest stelt op onbetwistbare wijze de eenheidstheorie vast: 

de overschrijding van een (bepaalde) rechtsnorm zou automatisch tot de kwalificatie als fout 

leiden. Toch valt uit de conclusie van J. VELU af te leiden dat er nog enige ruimte is voor een 

subjectieve component. Daarin argumenteert hij immers dat de vernietiging van een beslissing 

door de Raad van State slechts leidt tot een fout, indien « l’erreur de droit […] revêt un 

caractère invincible ou s’il existe une autre cause d’exonération de responsabilité » .132 De 

onoverkomelijke dwaling, onderdeel van de subjectieve component, wordt wel degelijk 

betrokken in de aansprakelijkheidsvergelijking. 

B. Het RSZ-arrest van 25 oktober 2004 

55. Het RSZ-arrest van 25 oktober 2004 zaaide twijfel over de eenheidstheorie. De 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid kwalificeerde een werknemer foutief als zelfstandige, terwijl 

de betrokkene van mening was dat hij werd gebonden door een arbeidsovereenkomst. Zowel 

de werkgever als de werknemer betwistten deze beslissing op succesvolle wijze. Volgens de 

rechter diende de rechtsverhouding tussen de werkgever en de werknemer immers te worden 

gekwalificeerd als arbeidsrelatie, waardoor de regels uit het socialezekerheidsstelsel voor 

werknemers van toepassing waren. Het Hof van Beroep te Brussel kende op grond van deze 

foutieve kwalificatie een schadevergoeding toe.133 

Tegen die uitspraak stelde de RSZ cassatievoorziening in. Volgens haar bestaat er immers 

geen wettelijk bepaald gebod of verbod in de zin dat de RSZ verplicht is om de betrokkene als 

werknemer onder een arbeidscontract te beschouwen. Er wordt in casu aangevoerd dat geen 

enkele bepaling «[impose] au demandeur d’agir de manière déterminée ou, au contraire, de 

s’abstenir d’agir » (eigen benadrukking).134  

Dit is niet wat Advocaat-Generaal E. LECLERCQ concludeerde. Hij opperde immers dat de 

vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie de eenheidstheorie huldigt. Bovendien was hij 

ervan overtuigd dat er wel een bepaalde rechtsnorm werd geschonden en dat er dus een fout 

voorlag. Desalniettemin werd het arrest verbroken. Het Hof oordeelt dat « aucune norme de 

                                                 
132 Concl. J. VÉLU bij Cass. 13 mei 1982, Pas. 1982, 1057 (1079). 

133 I. CLAEYS, “Het foutbegrip bij overheidsaansprakelijkheid: zijn wetschending en fout nog één?” in K. 
BERNAUW, e.a. (eds.), XXXIIIste postuniversitaire cyclus Willy Delva: Aansprakelijkheid, 
aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssystemen , Mechelen, Kluwer, 2007, (195) 
214, en de aldaar aangehaalde rechtsleer. 

134 Cass 25 oktober 2004, nr. AR S.03.0072.F, Pas. 2004, (1669) 1671. 
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droit n’impose au demandeur, dans la qualification d’une relation de travail, de s’abstenir ou 

d’agir de manière déterminée (eigen benadrukking)»135 In casu is er geen sprake van een 

voldoende bepaalde norm die het handelen of het niet-handelen van de overheid voorschrijft, 

en derhalve werd niet voldaan aan de toepassingsvoorwaarden voor een fout.  

56. Tal van auteurs deden een poging om dit summier gemotiveerd arrest te verklaren. 

ANDRE stelt bijvoorbeeld dat het bestuur door de appreciatie van de feiten tot een ander 

oordeel kwam dan de rechter, en dat die verschillende feitelijke beoordeling niet noodzakelijk 

een fout uitmaakt.136 BOONE argumenteert op meer overtuigende wijze dat dit arrest de 

eenheidstheorie onhoudbaar maakt. 137 Niet iedere onwettigheid waarvan wordt vastgesteld 

dat ze in strijd is met een rechtsnorm, maakt automatisch een fout uit. Dat zou enkel het geval 

zijn wanneer de norm oplegt om “op een welbepaalde manier te handelen”. Is dit niet het geval, 

dan kan de aansprakelijkheid van de uitvoerende macht enkel in het gedrang komen wegens 

de schending van de algemene zorgvuldigheidsnorm.  

C. Het cassatiearrest van 10 april 2014 

57. Het cassatiearrest van 10 april 2014138 zet de eenheidstheorie verder onder druk. De 

gemeente Edegem nam een laattijdige beslissing tot het afleveren van een bouwvergunning. 

Terwijl de beslissing daaromtrent reeds op 11 juni 2007 moest zijn genomen werd pas op 19 

juli 2007 een negatief stedenbouwkundig attest afgeleverd. Daarom vordert de betrokkene een 

schadevergoeding. Die krijgt hij echter niet, waarop hij voorziening in cassatie instelt. 

Het Hof van Cassatie oordeelt dat “de overtreding van een wettelijke of reglementaire bepaling, 

ook wanneer deze wordt begaan door de Staat of een andere publiekrechtelijke 

rechtspersoon, […] op zichzelf een fout [is] die leidt tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 

van degene die de overtreding heeft begaan wanneer die fout schade veroorzaakt, behoudens 

onoverkomelijke dwaling of enige grond tot ontheffing van aansprakelijkheid”.139 Daarmee lijkt 

het Hof de eenheidstheorie te huldigen. Evenwel doet de volgende passage de wenkbrauwen 

fronsen: “Het staat aan de rechter te oordelen of een opgelegde termijn, waarvoor de wetgever 

evenwel niet in een sanctie heeft voorzien, de aard en strekking heeft dat de niet-naleving 

                                                 
135 Cass 25 oktober 2004, Pas. 2004, (1669) 1673. 

136 J.J. ANDRE, “Fout, schade en gemeenrechtelijk schadeherstel in de sociale zekerheid”, Soc.Kron. 
2006, (493) 494. 

137 Cass 25 oktober 2004, nr. AR S.03.0072.F, NJW 2004, afl. 91, 1316, noot I. BOONE. 

138 Cass. 10 april 2014, nr. C.2011.796.N, Woonplanners BVBA, Arr.Cass. 2014, afl. 4, 962. 

139 Cass. 10 april 2014, nr. C.2011.796.N, Woonplanners BVBA, Arr.Cass. 2014, afl. 4, 962, overweging 
2. 
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ervan op zichzelf een onrechtmatige daad oplevert, aan de hand van onder meer de 

formulering van de opgelegde verplichting, de omvang ervan en het beoogde normdoel 

(eigen benadrukking).”140  

Op basis van dit oordeel lijkt het Hof de eenheidstheorie dan toch verder in te perken. De regel 

moet niet noodzakelijk “bepaald” zijn, maar de rechter mag wel rekening houden met de aard 

van de opgelegde verplichting en de relatie ervan met het normdoel. Vooralsnog is de impact 

van dit arrest onduidelijk. Het valt af te wachten of het de praktijk van de bodemrechters 

daadwerkelijk verandert, dan wel een louter accident de parcours betreft. 

D. De onoverkomelijke dwaling 

58. Zoals eerder aangehaald, impliceert de eenheidsleer niet dat er geen ruimte meer is 

voor een subjectieve component. In het ontwateringsbelastingarrest valt immers te lezen dat 

er geen fout in hoofde van de overheid bestaat wanneer er sprake is van onoverkomelijke 

dwaling.141 Latere rechtspraak van het Hof huldigt deze zienswijze.142 

Deze eensgezindheid verdwijnt indien het gaat om de invulling van het dwalingsbegrip. In de 

conclusie bij het ontwateringsbelastingarrest hanteert VELU de volgende omschrijving: « Il faut 

qu’il y ait notamment une […] impossibilité absolue d’interpréter la loi correctement. […] On ne 

peut guère envisager que l’hypothèse dans laquelle, avant un revirement de jurisprudence ou 

l’adoption d’une loi interprétative, l’administration aurait suivi l’interprétation d’une disposition 

légale proposée par exemple par la Cour de cassation ou le Conseil d’état. » .143 In deze 

benadering vertoont de onoverkomelijke dwaling alle kenmerken van de overmacht, en sluit 

ze de fout enkel in zeer uitzonderlijke gevallen uit. 

Die strikte opvatting werd verlaten met het cassatiearrest van 16 september 2005.144 Het Hof 

verbrak een arrest van het Hof van Beroep te Brussel waarin het een schadevergoeding 

toekende ten laste van de Franse Gemeenschap. De overheid was er echter van overtuigd dat 

                                                 
140 Cass. 10 april 2014, nr. C.2011.796.N, Woonplanners BVBA, Arr.Cass. 2014, afl. 4, 962, overweging 
2 in fine. 

141 Concl. J. VÉLU bij Cass. 13 mei 1982, Pas. 1982, 1057 (1086), alwaar valt te lezen dat «Sous réserve 
de l’existence d‘une erreur invincible ou d’une autre cause d’exonération de responsabilité, l’autorité 
administrative commet une faute lorsqu‘elle prend ou approuve un règlement qui méconnaît des règles 
constitutionnelles ou légales». 

142 Cass. 14 januari 2000, nr. C.98.0477.F, Evobus Belgium N.V., RW 2001-02, 1096, noot. A. VAN 
OEVELEN; Cass 25 oktober 2004, nr. S.03.0072.F, Pas. 2004, 1669; Cass. 10 april 2014, nr. 
C.2011.796.N, Woonplanners BVBA, Arr.Cass. 2014, afl. 4, 962. 

143 Concl. J. VÉLU bij Cass. 13 mei 1982, Pas. 1982, 1057 (1072). 

144 Cass. 16 september 2005, nr. C.04.0276.F, Arr.Cass. 2005, alf. 2, 1659. 
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ze had gedwaald: de Raad van State had namelijk binnen het tijdsbestek van één maand en 

één dag twee verschillende interpretaties gegeven aan de geschonden wetsbepaling. Daarom 

stelt ze cassatieberoep in tegen de beslissing. Het Hof van Cassatie gaat echter niet in op de 

grieven van de eiseres, want “de dwaling in rechte [kan] wegens bepaalde omstandigheden 

door de rechter als onoverkomelijk […] worden beschouwd, op voorwaarde dat uit die 

omstandigheden kan worden afgeleid dat de bestuurlijke overheid gehandeld heeft 

zoals ieder redelijk en voorzichtig persoon zou hebben gedaan”(eigen benadrukking).145 

Het is aan de rechter om op onaantastbare wijze na te gaan of aan deze 

toepassingsvoorwaarden werd voldaan. Latere rechtspraak herneemt deze redenering.146  

E. Tussenbesluit 

59.  Bij de totstandkoming van de eenheidsleer waren onwettigheid en fout een geheel. 

Een vernietigingsarrest van de Raad volstond om de fout te bewijzen. Enkel in het geval van 

onoverkomelijke dwaling, die erg dicht aanleunde bij het overmachtsbegrip, kon de 

verantwoordelijke overheid nog aan haar verantwoordelijkheid ontsnappen. 

Die strenge benadering verliest aan belang. Vooreerst kent de eenheidsleer vandaag een 

soepelere invulling. Enkel wanneer de geschonden norm ‘voldoende bepaald’ is, vormt hij een 

fout. Uit recente rechtspraak blijkt dat de rechter ook andere kenmerken van de geschonden 

norm, zoals de aard van de verplichting en zijn normdoel, in zijn oordeel mag betrekken. Ten 

tweede kan de rechter de dwaling ook weerhouden indien de overheid dwaalde zoals een 

normaal zorgvuldig persoon in dezelfde omstandigheden. 

2.5.3 Ook een fout naar aanleiding van een verwerpingsarrest door de Raad van 

State? 

60. In tegenstelling tot vernietigingsarresten hebben arresten waarbij de Raad van State 

het vernietigingsberoep verwerpt geen gezag van gewijsde erga omnes, maar slechts inter 

partes.147 Verwerpingsarresten veranderen met andere woorden niets aan de rechtsorde. 

                                                 
145 Cass. 16 september 2005, nr. C.04.0276.F, Arr.Cass. 2005, alf. 2, (1659) 1663. 

146 Cass. 8 februari 2008, Pas. 2008, afl. 2, 382; Cass. 23 september 2010, nr. C.09.0220.F., Arr.Cass. 
2010, afl. 9, 2275; zie D. RENDERS, “Erreur de droit invincible et état du droit incertain : à propos de la 
responsabilité civile de l'administration” (noot onder Cass. 23 september 2010), JT 2011, (381)  

147 Zie RvS (12de K) 10 juni 2010, nr. 205.000, Stad Ronse; D. LINDEMANS, “De tenuitvoerlegging van 
arresten van de Raad van State” in I. COOREMAN, D. LINDEMANS en L. PEETERS (eds.), De 
tenuitvoerlegging van arresten van de Raad van State, Brugge, Die Keure, 2012, (1) 21; M. LEROY, 
Contentieux administratif, Limal, Artemis, 2011, 687. 
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Derden ondervinden er aldus geen werking van.148 De rechter moet bij de beoordeling van een 

fout dan ook geen rekening houden met het verwerpingsarrest.149 Het Hof van Cassatie 

bevestigde dit overigens met het een arrest van 7 januari 1997: “noch de beoordeling van een 

fout noch de beoordeling van de uit die fout ontstane schade ontsnappen aan de bevoegdheid 

van de rechterlijke macht ingeval van de miskenning van het aangevoerde recht zou kunnen 

te wijten zijn aan de handeling van een administratieve overheid, zelfs indien het beroep tot 

nietigverklaring van de handeling door de Raad van State is verworpen (eigen 

benadrukking)”.150  

2.5.4 De fout naar aanleiding van een gegronde exceptie van onwettigheid 

A. Begrip 

61. Luidens art. 159 Gw. passen de hoven en rechtbanken de algemene, provinciale en 

plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zoverre zij met de wetten 

overeenstemmen.151 De burgerlijke rechter kan de exceptie van onwettigheid enkel 

behandelen voor zover ze wordt opgeworpen in het raam van een aan hem voorliggend 

geschil.152 

B. Toetsingsvoorwerp 

62. De bewoordingen van art. 159 Gw. lijken te impliceren dat de rechtsprekende organen 

enkel de wettigheid mogen toetsen van algemene, plaatselijke en provinciale besluiten en 

                                                 
148 Dat de Raad van State een vernietigingsberoep afwijst, bezorgt de bestreden handeling geen 
‘legaliteitsbrevet’. Zolang dat binnen de ontvankelijkheidstermijn gebeurt, kan ze immers nog steeds 
worden aangevochten bij de Raad van State, alsook in het kader van art. 159 Gw. bij de burgerlijke 
rechter. 

149 Wat betekent dat hij zowel kan beslissen tot het bestaan van een fout als tot het niet bestaan ervan. 
Het verwerpingsarrest is in zijn geheel vreemd aan partijen buiten het vernietigingsberoep om. 

150 Cass. 9 januari 1997, nr. C.96.0066.F, Arr.Cass. 1997, afl. I, (43) 48. 

151 Bij de Hoven en Rechtbanken van de rechterlijke macht is art. 159 Gw. van openbare orde, terwijl 
de Raad van State het karakter van de openbare orde beoordeelt naargelang de aard van de 
geschonden rechtsnorm. Slechts indien deze van openbare orde is, zal de Raad de exceptie van 
illegaliteit ambtshalve inroepen. Wordt een andere norm geschonden, dan zullen de partijen zelf in 
limine litis de exceptie moeten oproepen. (RvS (9e K) 18 november 2013, nr. 225.513, CVBA-SO 
Woningent; A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE,Overzicht van het 
Belgisch administratief recht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2014, 1033 en de aldaar aangehaalde 
rechtspraak; J. THEUNIS, De exceptie van onwettigheid, Brugge, Die Keure, 2011, 372-381). 

152 K. LEUS en B. MARTEL, “De wettigheidstoets van artikel 159 van de Grondwet. Procedurele 
benadering – de toepassing van art. 159 G.W. als exceptie” in I. COOREMAN (ed.), De wettigheidstoets 
van art. 159 van de Grondwet, Brugge, Die Keure, 2010, (5) 35. 
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verordeningen. Het mogelijke toetsingsvoorwerp is echter heel wat breder dan dat, en heeft 

betrekking op alle handelingen van elke administratieve overheid. Art. 159 Gw. omvat aldus 

alle besluiten en verordeningen van de deelstaatregeringen, alsook de administratieve 

samenwerkingsakkoorden, collectieve arbeidsovereenkomsten en omzendbrieven die een 

rechtsregel inhouden.153  

C. Toetsingsmaatstaf 

63. De bestuurshandelingen die men aanvecht in het kader van artikel 159 Gw. worden 

door de rechter buiten toepassing gelaten indien ze niet overeenstemmen met de ‘wetten’. 

Daarmee bedoelt men de wetten in de meest ruime zin, waardoor de bestuursbeslissing niet 

enkel met formele wetten moet overeenstemmen, maar ook met de rechtsnormen van gelijke 

of hogere rang: nl. internationale verdragen met directe154 werking, grondwetsbepalingen, 

wetgevende normen of algemene rechtsbeginselen.155 Daarnaast kan de exceptie van 

illegaliteit ook worden ingeroepen indien een bestuursbeslissing niet overeenstemt met hogere 

administratieve akten met algemene draagwijdte. Ook zal de administratieve overheid bij het 

nemen van een beslissing de eerder door haar uitgevaardigde norm moeten respecteren.156 

De illegaliteit kan betrekking hebben op zowel de interne als externe wettigheid van de 

bestreden beslissing.157 

D. Sanctie en aansprakelijkheid 

64. Als de exceptie wordt vastgesteld, is de rechter verplicht om de onwettige 

bestuurshandeling buiten toepassing te laten.158 Dit is belangrijk: terwijl de Raad van State de 

                                                 
153 J. THEUNIS, De exceptie van onwettigheid, Brugge, Die Keure, 2011, 233; P. LEWALLE en L. 
DONNAY, Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 2008, 356. 

154 Hoewel bekritiseerd. Het feit dat een internationale norm directe werking moet hebben, en een 
rechtssubject er aldus een subjectief rechten aan moet ontlenen, zou onverenigbaar zijn met het 
objectieve karakter van het vernietigingsberoep bij de Raad van State (zie E. CLAES en A. VANDAELE, 
“L'effet direct des traités internationaux. Une analyse en droit positif et en théorie du droit axée sur les 
droits de l'homme”, RBDI 2001, nr. 2, (411) 425). 

155 J. THEUNIS, De exceptie van onwettigheid, Brugge, Die Keure, 2011, 319; P. LEWALLE en L. 
DONNAY, Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 2008, 358. 

156 Wat doorgaans wordt geïllustreerd met de rechtsspreuk “Patere legem quam ipsce fecisti”; vgl. RvS 
(9e K) 16 oktober 2018, nr. 242.671, Baeyens; J. THEUNIS, De exceptie van onwettigheid, Brugge, Die 
Keure, 2011, 321. 

157 P. LEWALLE en L. DONNAY, Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 2008, 359. 

158 K. LEUS en B. MARTEL, “De wettigheidstoets van artikel 159 van de Grondwet. Procedurele 
benadering – de toepassing van art. 159 G.W. als exceptie” in I. COOREMAN (ed.), De wettigheidstoets 
van art. 159 van de Grondwet, Brugge, Die Keure, 2010, (5) 35. 
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bestuurshandeling kan schorsen of vernietigen, leidt de exceptie van onwettigheid enkel tot de 

niet-toepassing van de betwiste beslissing in het concrete geschil.159 Buiten de partijen om 

behoudt ze aldus haar volledige werking. 

Zoals eerder aangehaald, impliceert de vaststelling van een onwettigheid door de burgerlijke 

rechter een fout. Dit is ook het geval indien hij die conclusie vormt na onderzoek van een 

exceptie van onwettigheid. Daarop zijn dezelfde principes en valkuilen van toepassing als 

degene die hierboven reeds werden besproken (zie supra rn. 52 e.v.).160  

2.5.5 Tussenbesluit 

65. Het Belgische recht huldigt in beginsel de eenheidsleer. De vaststelling dat de 

uitvoerende macht een onwettige beslissing heeft genomen, heeft automatisch de vaststelling 

van een fout tot gevolg. Die onwettigheid kan het gevolg zijn van een eerder 

vernietigingsarrest, alsook voortvloeien uit een gegronde exceptie van onwettigheid. 

De eenheidsleer staat echter onder druk. Ten eerste moet de onwettigheid voortvloeien “uit 

een voldoende bepaalde” norm. Ten tweede lijkt ook het normdoel van de geschonden 

wetsbepaling een rol te spelen. Ten derde is er ruimte voor een subjectieve component: indien 

de overheid onoverkomelijk dwaalde bij het nemen van de beslissing, sluit dit haar 

aansprakelijkheid uit. De burgerlijke rechter heeft aldus een zekere appreciatiemarge wanneer 

hij zich over de foutvereiste buigt. 

 

2.6 DE SCHADE ALS TWEEDE TOEPASSINGSVOORWAARDE 

2.6.1 Begrip 

66. Naast de fout (zie supra rn. 47 e.v.) en de causaliteit (zie infra rn. 70 e.v.) vormt de 

schade een derde essentiële voorwaarde voor de burgerlijke aansprakelijkheid. Initieel 

omschreef het Hof van Cassatie schade als de krenking van een recht.161 Met het 

                                                 
159 J. THEUNIS, De exceptie van onwettigheid, Brugge, Die Keure, 2011, 319; P. LEWALLE en L. 
DONNAY, Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 2008, 365. 

160 J. THEUNIS, De exceptie van onwettigheid, Brugge, Die Keure, 2011, 319; P. LEWALLE en L. 
DONNAY, Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 2008, 596. 

161 P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations. Tome deuxième. Sources des obligations, Brussel, 
Bruylant, 2010, 1499. 
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princiepsarrest van 16 januari 1939 kende het Hof echter een bredere lading toe aan dat 

begrip: schade wordt vanaf dat moment aanzien als de krenking van een belang.162  

De krenking van een belang is echter een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde 

om een nadeel als schade te kwalificeren. De schade moet daarnaast immers bestaan. De 

inbreuk op een belang an sich, zonder de betrokkene een daadwerkelijk nadeel te berokkenen, 

kan men niet als schade aanzien. De rechtsleer omschrijft het begrip schade daarom als het 

verschil tussen de huidige, actuele toestand van de benadeelde, zoals die door de 

onrechtmatige daad is veroorzaakt, en de hypothetische toestand waarin hij/zij verder zou 

gebleven zijn indien het schadegeval zich niet had voorgedaan.163  

Met betrekking tot de overheidsaansprakelijkheid kent de voorwaarde van schade geen 

andere invulling in het gemeen recht het geval is. 

2.6.2 Voorwaarden 

A. De schade moet legitiem zijn 

67. Het gekrenkte belang moet legitiem zijn.164 Een belang kan illegitiem zijn omdat het 

conflicteert met de openbare orde of het algemeen belang, of omdat het de rechten van een 

derde miskent. Bij het bepalen van het wettig karakter dient men een onderscheid te maken 

tussen de illegitimiteit van het belang zelf en de illegitimiteit van de situatie waarin een belang 

werd gekrenkt. In het laatste geval zal de krenking van het belang slechts in aanmerking 

komen voor schade als het belang zelf illegitiem is, maar niet louter vanwege het feit dat de 

situatie waarin het belang werd gekrenkt niet had mogen bestaan.165 De rechter beoordeelt 

het wettig karakter van het belang op het tijdstip waarop het schadeverwekkende feit 

ontstond.166 

                                                 
162 Cass. 16 januari 1939, Pas. 1939, 25, waarin het Hof oordeelt dat de persoon die de steun van zijn 
zus (« une sœur tendrement aimée ») verliest omdat zij werd vermoord, schade heeft geleden ondanks 
het feit dat de benadeelde op dat moment geen ‘recht’ had op die steun. 

163 A. VAN OEVELEN, C PERSYN, B. DE TEMMERMAND en G. JOCQUE, “Onrechtmatige daad: 
schade en schadeloosstelling. Algemene beginselen”, TPR 2007, 941. 

164 Cass. 6 juni 2008, nr. C.06.0640.F, Arr.Cass. 2008, (1468) 1471. 

165 M. KRUITHOF, Tort Law in Belgium, Alphen aan de Rein, Kluwer, 2018, 43; Zie Cass. 27 juni 2013, 
nr. C.12.0430.F, alwaar het Hof oordeelt dat sanerings- en schoonmaakkosten aan een onvergunde 
zwemvijver zonder bouwvergunning niet als de krenking van een legitiem belang kunnen worden 
aanzien, omdat de zwemvijver nooit had mogen staan waar hij stond; Zie Cass. 2 april 1998, nr. 
C.94.0275.N, alwaar het Hof oordeelt dat schade aan een caravan die zonder bouwvergunning werd 
geplaatst (illegitieme situatie) in aanmerking komt voor schade in de zin van art. 1382 BW, omdat de 
caravan an sich niet illegitiem is, maar wel de situatie waarin hij zich bevond (nl. strijdig met voorschriften 
ruimtelijke ordening). 

166 G. JOCQUE, “Tijdsverloop en schadevergoeding”, TPR 2016, afl. 4, (1375) 1379. 
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B. De schade moet persoonlijk zijn 

68. Daarnaast biedt de schade pas aanleiding tot aansprakelijkheid indien ze een 

persoonlijk karakter vertoont. Dit impliceert dat een individu de schade aan het algemeen 

belang niet kan verhalen, hetgeen in andere rechtsstelsels wel eens het geval is. 

Rechtspersonen, die kunnen aantonen dat het geschonden algemeen belang in de lijn ligt van 

hun specialiteit, kunnen wel om schadevergoeding verzoeken. Dit kwam uitgebreid aan bod in 

randnummer 45. 

C. De schade moet vaststaan en zeker zijn 

69. Ten slotte moet de schade vaststaan en zeker zijn. Ze mag geen hypothetisch, 

vermoedelijk of eventueel karakter vertonen. Deze vereiste biedt vooral moeilijkheden indien 

het gaat over schade die zich manifesteert nadat de aansprakelijkheid door de rechter werd 

vastgesteld. De vereiste van zekerheid beperkt immers de toekenning van schadevergoeding 

op basis van de loutere mogelijkheid dat de schade nog kan ontstaan. Toekomstige schade 

komt derhalve enkel in aanmerking indien haar toekomstige verwezenlijking met zekerheid zal 

voortvloeien uit haar actuele toestand.167 Omdat die zekerheid zelden bestaat, kan het vonnis 

voorbehoud verlenen voor de toekomst. In dat geval is een latere vordering mogelijk voor het 

herstel van de schade die zich dan voordoet.168 

 

2.7 CAUSALITEIT ALS DERDE TOEPASSINGSVOORWAARDE 

2.7.1 Causaliteit in het Belgische recht: de equivalentieleer 

70. De fout en de schade alleen brengen de aansprakelijkheid van de betrokkene niet in 

het gedrang. Er moet immers ook een verband, een lijn van causaliteit, tussen beide 

toepassingsvoorwaarden bestaan. Het oorzakelijk verband vormt derhalve de derde 

voorwaarde voor buitencontractuele aansprakelijkheid.169 In België toetst men de causale 

                                                 
167 B. DE TEMMERMAN, “Voorbehoud en herziening naar gemeen recht bij vergoeding van lichamelijke 
schade”, TPR 1992, afl.2, (753) 756-757. 

168 H. BOCKEN en I. BOONE, Inleiding tot het schadevergoedingsrecht, Brugge, Die Keure, 2014, 208; 
P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations. Tome deuxième. Sources des obligations, Brussel, 
Bruylant, 2010, 15615. 

137 M. KRUITHOF, Tort Law in Belgium, Alphen aan de Rein, Kluwer, 2018, 126; P. VAN 
OMMESLAGHE, Droit des obligations. Tome deuxième. Sources des obligations, Brussel, Bruylant, 
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relevantie van schade en fout met behulp van de conditio sine qua non-test. Dit wil zeggen dat 

de fout een noodzakelijke voorwaarde moet zijn voor de schade. Indien het nadeel ook 

gekrenkt zou zij zonder de fout, kan er aldus onmogelijk sprake zijn van een oorzakelijk 

verband.170  

71. De equivalentieleer maakt geen hiërarchisch onderscheid tussen de verschillende 

foutieve handelingen die een oorzakelijk verband met het schadegeval vertonen. Aldus vallen 

feitelijk en juridische causaliteit samen.171 Om na te gaan of het oorzakelijk verband bestaat, 

construeert de rechter een alternatieve werkelijkheid waarin de fout zich niet zou hebben 

voorgedaan (hypothetisch rechtmatig alternatief).172 Bij de ontwikkeling van dit alternatief mag 

de rechter niet meer doen dan het weglaten van de fout.173 Indien de rechter hypotheses 

verzint die vreemd zijn aan de concrete omstandigheden van de bij hem aanhangig gemaakte 

zaak, verantwoordt hij zijn beslissing niet naar recht.  

In andere landen hanteert de rechter vaak een bijkomende filter vooraleer een fout als een 

voldoende aanknopingsband voor de aansprakelijkheid dient. Enkel fouten die een voldoende 

nauwe band vertonen met het schadegeval dienen dan als aanknopingspunt voor 

aansprakelijkheid. Zo bestaat in Oostenrijk, Frankrijk, Griekenland en Zwitserland slechts een 

causaal verband indien het schadegeval een normaal gevolg vormt van de foutieve handeling 

(dit wordt ook wel de leer van de adequate oorzaak genoemd).174 Aldus kan de juridische 

causaliteit soms met de feitelijke verschillen.  

2.7.2 Het causaal verband bij meerdere oorzaken 

72. De rechter kan het causaal verband eenvoudig beoordelen indien er slechts één 

oorzaak aan de basis van het schadegeval ligt. Het vraagstuk omtrent de causaliteit wordt 

echter heel wat moeilijker als ook andere factoren in verband staan met het schadegeval.175 

Hierbij valt in eerste instantie te denken aan factoren die buiten de menselijke macht liggen, 

                                                 
2010, 1555; H. BOCKEN en I. BOONE, Inleiding tot het schadevergoedingsrecht, Brugge, Die Keure, 
2014, 64; H. BOCKEN en I. BOONE, “Causaliteit in het Belgische recht”, TPR 2002, afl. 4, (1625) 1627. 

170 Zie Cass. 23 september 2011, nr. C.2010.0744.F, Arr. Cass. 2011, afl. 9, 2034. 

171 H. BOCKEN en I. BOONE, “Causaliteit in het Belgische recht”, TPR 2002, afl. 4, (1625) 1634. 

172 Zie Cass. 6 juni 2011, nr. C.2010.0095.F, Arr. Cass. 2011, afl. 6-7-8, 1478; H. BOCKEN en I. BOONE, 
“Causaliteit in het Belgische recht”, TPR 2002, afl. 4, (1625) 1635. 

173 Cass. 23 september 2011, nr. C.2010.0744.F., Arr. Cass. 2011, afl. 9, 2034. 

174 H. BOCKEN en I. BOONE, Inleiding tot het schadevergoedingsrecht, Brugge, Die Keure, 2014, 65. 

175 H. BOCKEN en I. BOONE, “Causaliteit in het Belgische recht”, TPR 2002, afl. 4, (1625) 16236. 
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zoals een overstroming of een vulkaanuitbarsting. Daarnaast is het evident dat ook 

verschillende (al dan niet foutieve) handelingen van rechtssubjecten zelf kunnen bijdragen aan 

de totstandkoming van de schade. Ook de foutieve gedraging van de benadeelde zelf komt 

daarvoor in aanmerking. 

Indien verschillende fouten van derden de gehele schade veroorzaken (samenlopende 

fouten), dan zijn ze allemaal aansprakelijk voor het geheel.176 Daarbij is het irrelevant of de 

ene fout zwaarder of lichter was dan de andere, dan wel of ze slechts onrechtstreeks aan de 

basis van het schadegeval ligt. Indien men kan aantonen dat de verschillende fouten elk een 

deel van de schade veroorzaakten, dan zijn de betrokkenen slechts aansprakelijk naar ratio 

van hun aandeel.177  

Indien de schade mede wordt veroorzaakt door de fout van de benadeelde zelf (gedeelde 

fout), sluit dit de aansprakelijkheid van de derde-veroorzaker niet uit.178 Toch heeft de eigen 

fout van de benadeelde implicaties, daar ze tot de zogenaamde gedeelde aansprakelijkheid 

leidt. In dat geval wordt het totale schadebedrag omgeslagen naar ratio van het aandeel dat 

elke fout in de totstandkoming van het schadegeval had. 

In het kader van overheidsaansprakelijkheid kan men in het raam van de samenlopende en 

gedeelde fout bijvoorbeeld denken aan complexe rechtshandelingen, waarbij de ene (illegale) 

beslissing voorafgaat aan de andere (illegale) beslissing, alsook aan de situatie waarbij de 

overheid een onwettige beslissing baseerde op onjuiste informatie van de benadeelde zelf. 

2.7.3 Bewijslast en het verlies van een kans 

73. De praktijk wijst uit dat het niet altijd eenvoudig is om het verband tussen fout en schade 

aan te tonen. Het is immers de titularis van de (tegen)vordering die het bewijs voor het 

oorzakelijk verband moet leveren.179 De eiser moet met andere woorden gerechtelijke 

zekerheid leveren dat de schade zich in het rechtmatig alternatief niet zou hebben voorgedaan. 

In een aantal omstandigheden, en vooral in het kader van overheidsaansprakelijkheid, vormt 

                                                 
176 Cass. 16 februari 2011, nr. P.10.1232.F, Arr.Cass. 2011, 524; H. BOCKEN en I. BOONE, Inleiding 
tot het schadevergoedingsrecht, Brugge, Die Keure, 2014,75; G. JOCQUÉ, “De rechten van de 
benadeelde ten aanzien van de aansprakelijkheidsverzekeraar bij een in solidum aansprakelijkheid van 
de verzekerde” (noot onder cass. 25 juni 2004), TBH 2005, afl. 8, 856. 

177 Cass. 17 december 2018, nr. C.18.0137.N, http://www.cass.be; Cass. 9 september 2015, nr. 
P.15.0653.F, Arr.Cass. 2015, 1943. 

178 H. BOCKEN en I. BOONE, Inleiding tot het schadevergoedingsrecht, Brugge, Die Keure, 2014, 76. 

179 Dit volgt uit art. 870 Ger.W; zie Cass. 18 september 2007, nr. P.07.0005.N, RW 2007-08, 987. 

http://www.cass.be/
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dit echter een moeilijkheid. Causale onzekerheid blijft derhalve voor rekening van de 

benadeelde.180  

De Belgische rechtspraak ontwikkelde een oplossing voor dit probleem.181 Indien definitief 

vaststaat dat er een reële kans bestond dat de schade niet zou zijn ingetreden en indien 

vaststaat dat deze kans definitief verloren is gegaan door de fout, dan wordt de benadeelde 

een vergoeding toegekend voor het verlies ervan.182 Het verlies van een kans moet definitief 

zijn, wat betekent dat de mogelijkheid om het verhoopte voordeel alsnog te verwerven 

uitgesloten moet zijn. Daarnaast moet het verlies van de kans ook reëel zijn: dit impliceert dat 

de benadeelde naar alle redelijkheid kon rekenen op de realisatie ervan. Er bestaat dus een 

mogelijkheid, maar geen zekerheid dat de schade zonder fout niet zou hebben bestaan.183 

Enkel de economische waarde van de verloren gegane kans komt in aanmerking voor 

vergoeding.184  

2.8 SCHADELOOSSTELLING 

2.8.1 Inleiding 

74. Als alle toepassingsvoorwaarden voor extracontractuele aansprakelijkheid werden 

vervuld, heeft de benadeelde recht op herstel. Door dit herstel moet de benadeelde voor zover 

mogelijk geplaatst worden in de toestand waarin hij zich bevonden zou hebben, indien de daad 

waarover hij zich beklaagt, niet was gesteld.185 In hoofdorde vereist de Belgische rechtstheorie 

                                                 
180 H. BOCKEN, “Verlies van een kans. Het cassatiearrest van 5 juni 2008. Vervolg en (voorlopig?) slot”, 
NJW 2009, (2) 4. 

181 Cass. 9 maart 2017, nr. C.16.0297.N, http://www.cass.be; Cass., 17 december 2009, nr. 
C.09.0190.N, ;P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations. Tome deuxième. Sources des obligations, 
Brussel, Bruylant, 2010, 1509;  

182 I. BOONE, “Het ‘verlies van een kans’ bij onzeker causaal verband”, RW 2004-05, nr. 3, (92) 92. 

183 Zie bv. Cass. 19 januari 1984, Arr.Cass. 1983-84, nr. 1, 585, een dokter had een patiënt met 
gasgangreen op onjuiste wijze behandeld. Dit resulteerde in de amputatie van zijn been. Evenwel viel 
de mogelijkheid niet uit te sluiten dat de benadeelde zijn been ook had verloren indien wel een juiste 
behandeling werd toegepast. Derhalve stond het causaal verband niet me zekerheid vast. Het Hof 
oordeelt evenwel dat de onjuiste behandelingen “een oorzakelijk verband vertonen met het feit dat de 
gewonde de kans heeft verloren om geen of een minder zware amputatie te ondergaan”. 

184 S. SOMERS, “Moet de rechter het verlies van een kans ambtshalve opwerpen?”, TBBR 2018, alf. 7, 
(371) 373; E. DIRIX, Het begrip schade, Antwerpen-Apeldoorn, Maarten Kluwer’s internationale 
uitgeversonderneming, 1984, 82. 

185Cass. 18 november 2011, nr. C.09.0521.F, Arr. Cass. 2011, 2340: H. BOCKEN en I. BOONE, 
Inleiding tot het schadevergoedingsrecht, Brugge, Die Keure, 2014, 203; P. VAN OMMESLAGHE, Droit 
des obligations. Tome deuxième. Sources des obligations, Brussel, Bruylant, 2010, 1595. 
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dat het herstel in natura geschiedt. Aangezien dit in de praktijk niet altijd mogelijk blijkt, valt 

men veeleer terug op een geldelijke vergoeding.  

2.8.2 Principieel herstel van de schade in natura 

A. Principe 

75. De benadeelde heeft recht op het herstel van de schade in natura. Het Hof van 

Cassatie bracht immers herhaaldelijk in herinnering dat « la victime d’un dommage résultant 

d’un acte illicite a le droit d’en exiger la réparation en nature si elle est possible et si elle 

ne constitue pas l’exercice abusif d’un droit; que le juge a donc, en règle, le pouvoir de 

l’ordonner, notamment en prescrivant à l’auteur d’un dommage les mesures destinées à faire 

cesser l’état de choses qui cause le préjudice » (eigen benadrukking).186 

Uit de omschrijving van het Hof volgen meteen twee uitzonderingen. Ten eerste zal de 

benadeelde zich moeten verzoenen met een geldelijke vergoeding indien het herstel in natura 

onmogelijk blijkt. Zowel materiële als juridische obstakels kunnen hiervoor de aanleiding 

vormen.187 Ten tweede is een vergoeding in natura onmogelijk indien de eis van de 

benadeelde steunt op rechtsmisbruik. Dergelijk misbruik manifesteert zich indien de 

benadeelde zijn recht op zodanige wijze uitoefent dat het de grenzen van de uitoefening ervan 

door een voorzichtig en bedachtzaam persoon kennelijk te buiten gaat.188 

76. De herstelmaatregelen in natura die de rechter kan opleggen zijn zeer divers. Zo kan 

hij bevelen dat de onrechtmatige daad moet ophouden, dat een gebouw moet worden hersteld 

of dat bepaalde mediaberichten moeten worden verspreid. Deze maatregelen gaan vaak 

gepaard met een dwangsom. Bovendien kan men herstel in natura ook combineren met een 

geldelijke schadevergoeding. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de rechter beveelt om een 

schadelijke daad te beëindigen, en tegelijk een schadevergoeding oplegt om de reeds 

berokkende schade te herstellen. 189 

                                                 
186 Cass. 20 januari 1993, Pas. 1993, I, 73; Vgl. Cass. 5 mei 2011, nr. C.10.0496.F, Pas. 2011, afl. 5, 
1272. 

187 P. WÉRY, “La réparation en nature du dommage en matière de responsabilité civile 
extracontractuelle”, TBBR 2012, nr. 6, (249) 251. 

188 Cass. 1 februari 2016, nr. C.15.0250.F, RABG 2016, afl. 16, 1219; P. VAN OMMESLAGHE, Droit 
des obligations. Tome deuxième. Sources des obligations, Brussel, Bruylant, 2010, 1600. 

189 P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations. Tome deuxième. Sources des obligations, Brussel, 
Bruylant, 2010, 1601. 
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B. De trias politica en de het herstel in natura door de uitvoerende macht 

77. De benadeelde heeft geen recht op herstel in natura indien dit onmogelijk is. Deze 

onmogelijkheid is niet steeds het gevolg van een materieel obstakel190, maar kan ook het 

gevolg zijn van juridische belemmeringen, in het bijzonder de scheiding der machten.191 

Klassiek oordeelde een deel van de rechtsleer immers dat de rechterlijke macht niet over de 

bevoegdheid beschikt om de uitvoerende macht te bevelen om op ene of gene wijze te 

handelen.192 

Het Hof van Cassatie hield dit probleem voor het eerst boven de doopvont in het 

princiepsarrest van 26 juni 1980.193 Twee buren van een militaire kazerne vorderden het 

herstel van schade in natura die was veroorzaakt door overhangende kroonlijsten. Zowel de 

vrederechter als de rechtbank van eerste aanleg kenden de vordering toe en gaven de 

overheid het bevel om de benodigde werken binnen de maand te voltooien. De overheid 

meende echter dat de gerechtelijk bevel indruist tegen het principe van de scheiding der 

machten, daar dit de soevereiniteit van de uitvoerende macht beknot. Hierover oordeelde het 

Hof van Cassatie dat «les cours et tribunaux ne s’immiscent pas dans l’exercice des pouvoirs 

légalement réservés à cette autorité, lorsque, aux fins de rétablir entièrement dans ses droits 

la partie lésée, ils ordonnent la réparation en nature du préjudice et prescrivent à 

l’administration des mesures destinées à mettre fin à l’illégalité dommageable ».194 Aldus kan 

de rechter wel degelijk bevelen dat de overheid bepaalde materiële herstelmaatregelen neemt. 

Dit impliceert evenwel niet dat de rechterlijke macht geen grenzen kent. Het herstel van de 

schade mag er niet toe leiden dat de rechter zich op het terrein van de overheid begeeft door 

haar te bevelen om een administratieve handeling te nemen die enkel tot de bevoegdheid van 

deze overheid behoort.195 De burgerlijke rechter heeft immers geen injunctie-, substitutie-, 

hervormings- of vernietigingsbevoegdheid ten aanzien van administratieve beslissingen. Het 

arrest dat een gemeente beveelt om onder dwangsom van 250 euro per dag de ruimtelijke 

                                                 
190 Het herstel van de schade zal de overledene bijvoorbeeld niet doen herleven. 

191 P. WÉRY, “La réparation en nature du dommage en matière de responsabilité civile 
extracontractuelle”, TBBR 2012, nr. 6, (249) 251. 

192 P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations. Tome première. Sources des obligations, Brussel, 
Bruylant, 2010, 821 en de aldaar aangehaalde rechtsleer. 

193 Cass. 26 juni 1980, Pas. 1980, nr. I, (1361) 

194 Cass. 26 juni 1980, Pas. 1980, nr. I, 1361. 

195 JOCQUE, G., “Herstel in natura bij onrechtmatige handeling van overheid” (noot onder cass. 4 
september 2014), NJW 2015, nr. 319, 246. 
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bestemming van een perceel te wijzigen, schendt het algemeen rechtsbeginsel van de 

scheiding der machten dat de openbare orde raakt.196  

2.8.3 Integraal herstel bij equivalent 

A. Principe 

78. Als een schadevergoeding in natura niet mogelijk blijkt, kan de rechter het herstel van 

de schade bij ‘equivalent’ bevelen. In de praktijk wordt in de overgrote meerderheid van de 

gevallen zo een geldelijke vergoeding toegekend.197 

79. In de regel moet de aansprakelijke de schade integraal herstellen. Dit volgt uit de 

definitie van het herstel zelf: de benadeelde moet zo veel mogelijk opnieuw in haar of zijn 

initiële toestand worden geplaatst.198 Daartoe is het vereist dat de betrokkene alle aspecten 

van de schade ongedaan maakt. Het principe van het integrale herstel impliceert dat de rechter 

niet over de bevoegdheid beschikt om zelf de omvang van de schadevergoeding te bepalen. 

Hij mag bijvoorbeeld geen rekening houden met de financiële draagkracht van een der partijen 

of de significantie van bepaalde schade op het vermogen van de benadeelde. Een extra grote 

schadevergoeding om toekomstig onrechtmatig gedrag te ontraden (de zogenaamde punitive 

damages), is eveneens onmogelijk. 

De rechter beoordeelt de omvang van de schade in concreto. Dit betekent dat hij rekening 

moet houden met alle specifieke omstandigheden waarin de benadeelde zich bevindt, zodat 

men de benodigde herstelmaatregelen correct kan inschatten.199 KRUITHOF ontwaart 

evenwel een tendens waarbij rechters de schade steeds meer in abstracto beoordelen. In dat 

geval beoordeelt men de schade niet naar zijn waarde in concreto, maar hanteert men de 

                                                 
196 Zie cass. 4 september 2014, nr. C.12.0535.F, Pas. 2014, afl. 9, 1731, alwaar het Hof oordeelt dat: 
« Si les cours et tribunaux ne s’immiscent pas dans l’exercice des pouvoirs légalement réservés à une 
autorité administrative lorsque, aux fins de rétablir entièrement dans ses droits la partie lésée, ils 
ordonnent la réparation en nature du préjudice et prescrivent à l’administration des mesures destinées 
à mettre fin à l’illégalité dommageable, le principe général du droit de la séparation des pouvoirs 
leur interdit de faire, hors cette hypothèse, des actes d’administration publique et de réformer 
ou d’annuler les actes des autorités administratives. » (eigen benadrukking) . 

197 H. BOCKEN en I. BOONE, Inleiding tot het schadevergoedingsrecht, Brugge, Die Keure, 2014, 204. 

198 Cass. 18 november 2011, nr. C.09.0521.F, Arr. Cass. 2011, 2340: H. BOCKEN en I. BOONE, 
Inleiding tot het schadevergoedingsrecht, Brugge, Die Keure, 2014, 203; P. VAN OMMESLAGHE, Droit 
des obligations. Tome deuxième. Sources des obligations, Brussel, Bruylant, 2010, 1595. 

199 Cass. 8 januari 2016, nr. C.15.0271.F, http://www.cass.be . 
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‘normale’ waarde van het gekrenkte belang als startpunt. Daartoe gebruikt men vaak de 

zogenaamde indicatieve tabellen. 

Bij de raming van de schadevergoeding moet de rechter zich baseren op het tijdstip dat zo 

dicht mogelijk aanleunt bij het effectieve herstel ervan (de zogenaamde peildatum). De 

verandering in de schade die eerder optreedt en niet haar oorsprong vindt in de onrechtmatige 

daad, doet daarbij niet ter zake.200 Indien de verandering daarentegen wel het gevolg is van 

de onrechtmatige daad, zal de rechter die in acht moeten nemen. 

B. Probleem: omvang schadevergoeding niet te bepalen 

80. Soms is het voor de rechter onmogelijk om de door de benadeelde voorgestelde 

berekeningswijze in aanmerking te nemen. Als eveneens blijkt dat het niet mogelijk is om de 

schade anders te bepalen, zal hij het bedrag van de schade ex aequo et bono mogen 

vaststellen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de benadeelde het bestaan van de schade kan 

bewijzen, maar niet de omvang ervan. De rechter zal deze techniek in het bijzonder 

aanwenden indien de benadeelde morele schade vordert. Hij mag de omvang van die schade 

naar billijkheid ramen, mits hij de redenen aangeeft waarom hij de door de getroffene 

voorgestelde berekeningswijze niet kan aannemen en tevens vaststelt dat de schade 

onmogelijk anders kan worden bepaald.201  

81. De overheid wordt regelmatig geconfronteerd met aansprakelijkheidsvorderingen door 

belangenorganisaties (inzake de ontvankelijkheid daarvan, zie infra nr. 45). Deze organisaties 

vorderen vaak schadevergoeding wegens een krenking van een algemeen belang waarvan zij 

de bescherming verzekeren. Het ligt voor de hand dat de rechter de exacte omvang daarvan 

niet kan bepalen. Aldus zal de rechter de schade naar billijkheid moeten begroten. Traditioneel 

lag de schadevergoeding in dat geval laag, want de benadeelde partij kreeg meestal maar één 

euro symbolische schadevergoeding toegekend.202 Het Grondwettelijk Hof vond deze regeling 

echter strijdig met het gelijkheidsbeginsel: “door artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek zo te 

interpreteren dat het zich op algemene wijze ertegen verzet dat meer dan één euro 

                                                 
200 Cass. 28 maart 2017, nr. P.16.0751.N, http://www.cass.be; Cass. 15 februari 2011, nr. 
P.2010.1089.N, Arr. Cass. 2013, nr. 132; alwaar het Hof oordeelt dat de nieuwe relatie van de weduwe 
die na het schadegeval wordt aangegaan, een gebeurtenis is die geen verband heft met de door de 
onrechtmatige daad veroorzaakte schade. Dat de toestand van de weduwe verbeterde door het 
inkomen van haar nieuwe partner, doet niet ter zake. 

201 Cass. (1e k.) 27 mei 2016, nr. C.15.0509.F, RW 2017-18 (samenvatting), afl. 43, 1703. 

202 A. CARETTE, “Het herstel van en vergoeding voor zuivere milieuschade” in N. CARETTE en B. 
WEYTS (eds.), Verantwoord aansprakelijkheidsrecht. Liber amicorum Aloïs Van Oevelen, Mortsel, 
Intersentia, 2017, (87) 99. 

http://www.cass.be/
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schadevergoeding wordt toegekend wanneer afbreuk wordt gedaan aan het morele belang 

van een rechtspersoon wegens de aantasting van zijn collectief doel, wordt een uitzondering 

gemaakt op de beginselen van de raming in concreto en van de volledige schadevergoeding 

die zijn vervat in die bepaling, zonder dat hiervoor een objectieve en redelijke rechtvaardiging 

bestaat.”.203 Het Hof suggereert bovendien dat de rechter bij de begroting van de morele 

schade rekening kan houden met de statutaire doelstelling, de omvang van haar activiteiten 

en de inspanning die ze levert om die te realiseren, en de ernst van de milieuverstoring. 

2.8.4 Tussenbesluit 

82. In principe heeft de benadeelde – indien mogelijk - recht op een integrale 

schadevergoeding in natura. Omdat de rechter het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding 

der machten moet eerbiedigen, is dit in het kader van overheidsaansprakelijkheid niet altijd 

evident. Deels daarom zal hij veeleer een geldelijke vergoeding toekennen. Wanneer het 

daarbij onmogelijk blijkt om de omvang van de schadevergoeding te bepalen (bijvoorbeeld bij 

morele schadevergoeding) zal hij het bedrag ervan naar billijkheid bepalen. In dat geval mag 

hij zich niet zonder enige motivatie beperken tot een symbolische vergoeding van slechts één 

euro. 

2.9 RECHTSMIDDELEN 

2.9.1 Begrip 

83. Rechtsmiddelen zijn procedures die openstaan voor procespartijen of derden die een 

nieuwe beslissing beogen in een geschil waarover een rechter reeds geheel of gedeeltelijk 

uitspraak heeft gedaan.204 Art. 21 Ger.W. maakt een onderscheid tussen de gewone en de 

buitengewone rechtsmiddelen. De gewone rechtsmiddelen staan doorgaans open voor alle 

betrokken partijen tegen alle rechterlijke beslissingen, behoudens wanneer de wet dit uitsluit. 

Daaronder vallen het verzet en het hoger beroep. De buitengewone rechtsmiddelen kan men 

daarentegen slechts in specifieke gevallen, bepaald door de wet, aanwenden. Het betreft de 

voorziening in cassatie, derden-verzet, verzoek tot herroeping van gewijsde en het verhaal op 

                                                 
203 GwH 21 januari 2016, nr. 7/2016, overweging B.10.2. 

204 G. DE LEVAL, “Les voies de recours ordinaires” in G. DE LEVAL (ed.), Droit judiciaire. Tome 2: 
manuel de procédure civile, Brussel, Larcier, 2015, (753) 754. 
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de rechter.205 De omvang van dit proefschrift noopt ertoe om de bespreking van deze 

rechtsmiddelen te beperkten tot hetgeen van belang is voor de vergelijking met de 

schadevergoeding tot herstel.  

2.9.2 De gewone rechtsmiddelen: hoger beroep en verzet 

A. Hoger beroep 

84. Het hoger beroep valt te definiëren als een gewoon rechtsmiddel dat ter beschikking 

staat van de rechtszoekende om een vonnis dat in eerste aanleg werd gewezen, waarbij hij 

partij was en waardoor hij zich geschaad acht, voor een hogere rechter met volle rechtsmacht 

aan te vechten, teneinde de vernietiging (error in iudicando) of de hervorming (error in 

procedendo) ervan te bekomen.206 De gewone termijn om hoger beroep in te stellen betreft 

één maand vanaf de betekenig van of de kennisgeving van het vonnis overeenkomstig art. 

792, tweede en derde lid Ger.W (art. 1051 Ger.W.).207 

Luidens art. 616 Ger.W. kan tegen ieder vonnis hoger beroep worden ingesteld, tenzij de wet 

anders bepaalt. Benadrukt moet worden dat de wet uitzonderingen op dit principe voorziet.208. 

Vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg en de ondernemingsrechtbank die zich 

uitspreken over vorderingen waarvan het bedrag niet hoger is dan 2500 euro, worden 

bijvoorbeeld in laatste aanleg gewezen. Voor vonnissen van de vrederechter en de 

politierechtbank die betrekking hebben op een vordering waarvan het bedrag 1860 euro niet 

overschrijdt, geldt hetzelfde principe (art. 617 Ger.W.). Zodoende kunnen de partijen deze 

uitspraken niet betwisten in hoger beroep.  

                                                 
205 J. LAENENS, e.a., Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 679; G. DE LEVAL, 
“Les voies de recours ordinaires” in G. DE LEVAL (ed.), Droit judiciaire. Tome 2: manuel de procédure 
civile, Brussel, Larcier, 2015, (753) 754. 

206 S. VOET, “Stand van zaken en actuele ontwikkelingen op het stuk van het hoger beroep (in civiele 
zaken)” in S. VOET, B. ALLEMEERSCH en C. DANIELS (eds.), Themis 100 – Gerechtelijk recht, 
Brugge, Die Keure, 2017, (67) 67; J. LAENENS, e.a., Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, 
Intersentia, 2016, 707, en de aldaar aangehaalde rechtsleer. 

207 Uitzonderlijk geldt een andere beroepstermijn indien de wet dit bepaalt (J. LAENENS, e.a., Handboek 
gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 742). 

208 Men kan bijvoorbeeld geen hoger beroep instellen tegen akkoordvonnissen, beslissingen van de 
arrondissementsrechtbank of beslissingen omtrent bepaalde rechtsplegingen (bv. bepaling van de 
rechtsdag). Over het aantekenen van hoger beroep tegen beslissingen alvorens recht te doen, bestaat 
enige betwisting. Voor een uitgebreide bespreking zie J. LAENENS, e.a., Handboek gerechtelijk recht, 
Antwerpen, Intersentia, 2016, 709-718. 
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85. Het instellen van het hoger beroep schorst de uitvoering van de rechterlijke beslissing 

niet. Vonnissen, of ze nu in eerste of laatste aanleg worden gewezen, kunnen ten uitvoer 

worden gelegd vanaf de uitspraak (art. 1386 Ger.W.). Het instellen van hoger beroep, en het 

voor geldsomveroordelingen nog lopen van de beroepstermijn, heeft geen invloed op dit 

principe.209 Benadrukt moet worden dat deze regel van toepassing is op zaken die in eerste 

aanleg aanhangig zijn gemaakt vanaf 1 november 2015. Indien de zaken een vroegere 

oorsprong kennen, zullen de regels die golden van voor potpourri I van toepassing zijn. In dat 

geval schorst het instellen van het hoger beroep de tenuitvoerlegging van het bestreden 

vonnis.210  

B. Verzet 

86. Verzet is het rechtsmiddel dat de partijen kunnen aanwenden tegen vonnissen die bij 

verstek werden gewezen, teneinde de zaak opnieuw te laten beslechten door de rechter die 

initieel uitspraak deed.211 Verzet is mogelijk tegen ieder verstekvonnis in laatste aanleg, 

onverminderd de wettelijke uitzondering (art. 1047, eerste lid, Ger.W.). De belangrijkste 

uitzondering betreft het verbod om opnieuw verzet aan te tekenen indien de verzetdoende 

partij een tweede keer verstek liet gaan (art. 1049 Ger.W.).212 De termijn om verzet aan te 

tekenen is dezelfde als die om hoger beroep aan te tekenen en bedraagt één maand (art. 

1048, eerste lid, Ger.W). In tegenstelling tot wat thans het geval is na het instellen van het 

hoger beroep, schorst het instellen van verzet de uitvoerbaarheid van het verstekvonnis.  

                                                 
209 K. BROECKX en P. TAELMAN, “Rechtsmiddelen na Potpourri I” in B. ALLEMEERSCH en P. 
TAELMAN (eds.), De hervorming van de burgerlijke rechtspleging door Potpourri I, Brugge, Die Keure, 
2016, 133. 

210 J. LAENENS, e.a., Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 749. 

211 G. DE LEVAL, “Les voies de recours ordinaires” in G. DE LEVAL (ed.), Droit judiciaire. Tome 2: 
manuel de procédure civile, Brussel, Larcier, 2015, (753) 767. 

212 Daarnaast kan geen verzet worden aangetekend door de partij die in het verstekvonnis heeft berust 
(1044-1045 Ger.W) alsook tegen maatregelen van inwendige orde (art. 1046 Ger.W.) en 
tussenmaatregelen m.b.t. bewijs en onderzoek; J. LAENENS, e.a., Handboek gerechtelijk recht, 
Antwerpen, Intersentia, 2016, 698. 
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2.9.3 De buitengewone rechtsmiddelen: cassatie, derdenverzet en herroeping 

van gewijsde 

A. Voorziening in cassatie 

87. Het cassatieberoep is een buitengewoon rechtsmiddel waarbij een partij om de 

vernietiging verzoekt van een beslissing in laatste aanleg gewezen wegens overtreding van 

de wet of wegens schending van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

vormvereisten.213 Het is niet mogelijk om dit rechtsmiddel aan te wenden dan tegen 

beslissingen die in laatste aanleg werden gewezen.214 

De rechtsfiguur van voorziening in cassatie vervult twee functies. Een eerste opdracht bestaat 

in het opbouwen van een geheel van coherente rechtsregels, terwijl de andere opdracht erin 

bestaat om afwijkende uitspraken te corrigeren.215 Het cassatieberoep is evenwel geen ‘derde 

aanleg’, omwille van de reden dat de cassatierechter niet in de beoordeling van de zaken zelf 

treedt. Dit betekent hij enkel kan nagaan of de oorspronkelijke rechter een juiste toepassing 

maakte van de rechtsregels.216 Indien hij vaststelt dat dit niet het geval is, zal hij de beslissing 

(gedeeltelijk) vernietigen en verwijzen naar het gerecht in hoogste feitelijke aanleg van 

dezelfde rang als datgene dat de bestreden beslissing gewezen heeft (art. 1110, eerste lid 

Ger.W.). 

De termijn om een cassatieberoep in te stellen bedraagt in principe drie maanden te rekenen 

vanaf de betekening of kennisgeving van de bestreden beslissing (art. 1073, eerste lid Ger.W.). 

Het cassatieberoep heeft in burgerlijke zaken geen schorsende werking, behoudens wanneer 

de wet dit expliciet bepaalt (art. 1118 Gw.).217 Die wettelijke uitzondering is niet voorzien bij 

vonnissen gewezen na een vordering op grond van 1382 BW. 

                                                 
213 Art. 608 Ger.W; J. LAENENS, e.a., Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 776. 

214 Art. 1077 Ger.W.; J.-F. VAN DROOGHENBROECK, “Voies de recours extraordinaires” in G. DE 
LEVAL (ed.), Droit judiciaire. Tome 2: manuel de procédure civile, Brussel, Larcier, 2015, (817) 819. 

215 I. VEROURGSTRATE, “Een eerlijk proces voor het Hof van Cassatie in de bijzondere procedures” 
in W. PINTENS, e.a. (eds.), Feestbundel HUGO VANDENBERGHE, Brugge, Die Keure, 2007, (395) 
397. 

216 J. LAENENS, e.a., Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 776. 

217 Daarvoor kan worden verwezen naar art. 130, in fine, BW, alwaar valt te lezen dat cassatieberoep 
tegen een uitspraak over de gerechtelijke verklaring van overlijden een schorsende werking heeft.  
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B. Derdenverzet 

88. Rechterlijke uitspraken kunnen enkel verplichtingen creëren ten aanzien van de 

procespartijen en niet ten aanzien van anderen. Dit betekent evenwel niet dat derden de 

rechterlijke beslissing naast zich kunnen neerleggen: ze moeten de rechtsgevolgen ervan 

aanvaarden. Dit impliceert dat een rechterlijke uitspraak de rechtspositie van derden op 

nadelige wijze kan beïnvloeden, zonder dat die persoon betrokken werd in het geding. Welnu, 

het derdenverzet is het rechtsmiddel dat ter beschikking staat van derden die dit probleem 

ondervinden.218 

Derdenverzet is enkel mogelijk tegen de beslissing over burgerlijke belangen die de rechten 

van een derde benadeelt en die werd gewezen door een burgerlijke -of strafrechtbank (art. 

1122, eerste lid, Ger.W). Men kan het rechtsmiddel aanwenden tegen alle beslissingen, zowel 

tegen eindbeslissingen alsook tegen voorlopige (art. 1122, eerste lid Ger.W.).219 Tegen 

arresten van het Hof van Cassatie staat logischerwijs geen derdenverzet open (art. 1123 

Ger.W.). 

Het derdenverzet kent in principe een dertigjare verjaringstermijn (art. 1128, eerste lid, 

Ger.W.). Het kan evenwel worden ingesteld zolang het recht om een vonnis ten uitvoer te 

leggen niet is verjaard (art. 1128, tweede lid, Ger.W.). Wanneer het vonnis werd betekend aan 

de derde, wordt deze termijn beperkt tot drie maanden, te rekenen vanaf die betekening (art. 

1129 Ger.W.). Het instellen van het derdenverzet werkt in beginsel niet schorsend.220 

C. Herroeping van gewijsde 

89. Krachtens art. 1132 Ger.W. kunnen beslissingen met betrekking tot burgerlijke 

belangen, die in kracht van gewijsde zijn gegaan en gewezen zijn door het burgerlijk gerecht 

of het strafgerecht, worden herroepen op verzoek van diegenen die partij zijn geweest of 

behoorlijk werden opgeroepen. Een rechtssubject kan het verzoek indienen omwille van 

persoonlijk bedrog, indien er stukken aan het licht kwamen die eerder werden 

achtergehouden, wegens onverenigbare beslissingen over dezelfde inhoud, indien bepaalde 

stukken vals werden bevonden, indien het vonnis berust op een beslissing die naderhand werd 

                                                 
218 J. LAENENS, e.a., Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 802; J.-F. VAN 
DROOGHENBROECK, “Voies de recours extraordinaires” in G. DE LEVAL (ed.), Droit judiciaire. Tome 
2: manuel de procédure civile, Brussel, Larcier, 2015, (817) 1046. 

219 J.-F. VAN DROOGHENBROECK, “Voies de recours extraordinaires” in G. DE LEVAL (ed.), Droit 
judiciaire. Tome 2: manuel de procédure civile, Brussel, Larcier, (2014), (817) 1054. 

220 J. LAENENS, e.a., Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 811. 
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vernietigd, of wanneer de bestreden beslissing berust op de proceshandeling van iemand die 

daar niet de bekwaamheid of bevoegdheid toe had (art. 1133 Ger.W.). 

Overeenkomstig art. 1136 Ger.W. wordt het beroep, op straffe van verval, ingediend binnen 

de zes maanden na het ontdekken van een van de bovenstaande gronden.221 Art. 1137 Ger.W. 

bepaalt daarnaast dat de herroeping van gewijsde geen beletsel vormt voor de 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. 

2.10  TUSSENBESLUIT 

90. Vandaag is het mogelijk om de administratieve overheid aansprakelijk te stellen, net 

zoals de burger aansprakelijk kan worden gesteld. Daartoe dient art. 1382 BW als basis. De 

regels die tussen burgers gelden, werden gedurende de twintigste eeuw steeds meer 

getransponeerd naar de relatie tussen de burger en de overheid. De administratieve overheid 

begaat in principe een onrechtmatige daad indien de Raad van State haar besluit vernietigt, 

behoudens wanneer die overheid heeft gedwaald. Herstel in natura kan enkel worden bevolen 

ingeval de rechter zich daarmee niet op het terrein van de uitvoerende macht begeeft. Daarom 

zal het herstel veelal resulteren in een geldelijke schadevergoeding. Zowel de overheid als de 

burger kunnen steeds enkele rechtsmiddelen aanwenden tegen de uitspraak over het 

toekennen van de schadevergoeding. 

91. De voordelen van een burgerlijke vordering tot schadevergoeding na een 

vernietigingsarrest door de Raad van State zijn duidelijk. Het voornaamste pluspunt betreft de 

voorspelbaarheid ervan: de toepassingsvoorwaarden zijn breed gedocumenteerd en de 

partijen hebben een vooruitzicht op een principieel integraal herstel van de schade. Wanneer 

de vordering niet resulteert in hetgeen een der partijen wenst, staat een heel arsenaal aan 

rechtsmiddelen tot hun beschikking. 

Het belangrijkste nadeel van de burgerlijke vordering is minstens even duidelijk. Na het 

vernietigingsarrest van de Raad, dat doorgaans tot stand komt na anderhalf jaar procederen, 

moet men zich bijkomend tot de burgerlijke rechtbank wenden. Proceseconomisch valt een 

dergelijke regeling moeilijk te verantwoorden, want zoals in het eerste deel reeds werd 

uiteengezet, heeft de verzoekende partij slechts één doel: rechtsherstel in objectieve én 

subjectieve zin. Het grootste nadeel van de burgerlijke vordering is meteen het grootste 

voordeel van de schadevergoeding tot herstel: in een enkele procedure bekomt de betrokkene 

herstel op subjectief en objectief vlak. 

                                                 
221 J.-F. VAN DROOGHENBROECK, “Voies de recours extraordinaires” in G. DE LEVAL (ed.), Droit 
judiciaire. Tome 2: manuel de procédure civile, Brussel, Larcier, 2015, (817) 1191. 
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DEEL 3      DE SCHADEVERGOEDING TOT HERSTEL 

VOOR DE RAAD VAN STATE 

3.1 INLEIDING 

92. Luidens de eerste alinea van art. 11bis RvS-wet kan “elke verzoekende of 

tussenkomende partij die de nietigverklaring van een akte, een reglement, of een stilzwijgend 

afwijzende beslissing vordert met toepassing van artikel 14, § 1 of § 3, […] aan de afdeling 

bestuursrechtspraak vragen om haar bij wijze van arrest een schadevergoeding tot herstel toe 

te kennen ten laste van de steller van de handeling indien zij een nadeel heeft geleden omwille 

van de onwettigheid van de akte, het reglement of de stilzwijgend afwijzende beslissing, met 

inachtneming van alle omstandigheden van openbaar en particulier belang.” Deze bepaling 

vormt de wettelijke basis voor de schadevergoeding die de verzoekende of tussenkomende 

partij kan vorderen na een vernietigingsberoep bij de Raad van State. 

93. De schadevergoeding tot herstel verhoudt zich autonoom ten opzichte van de 

burgerlijke vordering.222 Dat valt af te leiden uit de parlementaire voorbereidingen, die de 

schadevergoeding tot herstel duidelijk onderscheidt van de vorderingen op grond van 1382-

1386 BW enerzijds en de vordering tot buitengewone schade op grond van art. 11 RvS-wet 

anderzijds. Bovendien krijgt de Raad van State expliciet de zorg om geleidelijk aan de 

modaliteiten van de schadevergoeding tot herstel te bepalen. 223 Het onderscheid met de 

burgerlijke vordering wordt verder benadrukt door het vierde en vijfde lid van artikel 11bis RvS-

wet, alwaar valt te lezen dat: “De partij die het verzoek tot schadevergoeding heeft ingediend, 

kan geen burgerlijke aansprakelijkheidsvordering meer instellen om het herstel van hetzelfde 

nadeel te bekomen.” en “elke partij die een burgerlijke aansprakelijkheidsvordering instelt of 

heeft ingesteld, kan aan de afdeling bestuursrechtspraak geen vergoeding voor hetzelfde 

nadeel meer vragen.”. Dit is het zogenaamde electa una via-principe.  

In de korte periode waarin de schadevergoeding tot herstel bestaat, gaf de Raad reeds heel 

wat van die modaliteiten vorm. Voor de omschrijving daarvan wordt daarom voornamelijk 

beroep gedaan op rechtspraak, aangevuld met rechtsgeleerde documenten. Met betrekking 

tot de aspecten van art. 11bis RvS-wet die nog niet aan bod kwamen in de praktijk, moet dit 

                                                 
222 A. WIRTGEN en E. LONCKE, “Schadevergoeding tot herstel: een ommekeer in de rechtspraak van 
de Raad van State”, RABG 2018, (1336) 1337; L. DONNAY et M PÂQUES, ”L’indemnité réparatrice, 
entre questions existentielles et réponses raisonnables” in D. RENDERS (ed.), La responsabilité des 
pouvoirs publics, Brussel, Bruylant, 2016, (127) 141. 

223 Wetsvoorstel (P. MAHOUX, e.a.) met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de 
aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, Parl.St. Senaat 2012-13, nr. 5-2233/1, 7. 
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onderzoek uit noodzaak terugvallen op de parlementaire voorbereidingen, inzonderheid het 

advies van de afdeling wetgeving, alsook op de bespreking ervan in de rechtsleer. 

94. Dit deel staat in eerste instantie stil bij enkele procedurele aspecten van de 

schadevergoeding tot herstel (3.2): het electa una via-principe, de noodzakelijkheid van een 

vernietigingsberoep, de belangvereiste en de bijzondere verjaringstermijn. Nadien komen de 

drie basisvoorwaarden voor de schadevergoeding aan bod: een onwettigheid (3.3), een nadeel 

(3.4) en een oorzakelijk verband tussen beide (3.5). De vervulling van die drie voorwaarden 

leidt tot de toekenning van een geldelijke schadevergoeding, waarvan de bijzonderheden hier 

worden besproken (3.6). Tegen de toekenning van die vergoeding kunnen betrokkenen enkele 

rechtsmiddelen aanwenden. Die worden behandeld in het laatste hoofdstuk (3.7). 

3.2 PROCEDURELE ASPECTEN 

3.2.1 Electa una via 

95. Art. 11bis, vierde en vijfde lid, RvS-wet bepaalt uitdrukkelijk dat de partij die een 

verzoek tot schadevergoeding heeft ingesteld voor de Raad van State geen burgerlijke 

aansprakelijkheidsvordering meer kan instellen om het herstel van hetzelfde nadeel te 

bekomen. Omgekeerd kan elk rechtssubject dat een burgerlijke aansprakelijkheidsvordering 

instelt of heeft ingesteld, aan de afdeling bestuursrechtspraak geen vergoeding voor hetzelfde 

nadeel meer vragen. De rechtsleer duidt dit principe aan als “electa una via non datur recursus 

adalteram”.224 Het doel van deze regel bestaat erin te voorkomen dat een partij op cumulatieve 

wijze schadevergoeding vordert bij verschillende rechtbanken.225 

RENDERS, GROS en PERCY menen dat deze regel in overeenstemming met zijn normdoel 

moet moet worden toegepast.226 Dat betekent dat de afwijzing van de vordering tot 

schadevergoeding niet tot gevolg mag hebben dat een vordering bij de burgerlijke rechter 

onmogelijk wordt. Het risico op de cumulatie van verschillende schadevergoedingen zou 

immers verdwijnen door de afwijzing van de eerste procedure. VANDAELE argumenteert in 

tegenovergestelde zin dat, volgens de letter van de wet, de inleiding van een verzoek tot 

schadevergoeding de burgerlijke vordering uitsluit. Als de verzoeker niet wacht tot na de 

uitspraak over de annulatieprocedure om een verzoek tot schadevergoeding in te dienen, zou 

                                                 
224 A. WIRTGEN, “De schadevergoeding tot herstel door de Raad van State”, TBP 2017, (459) 468. 

225 D. RENDERS, B. GORS, en A. PERCY, “L’indemnité réparatriceé”, APT 2016, (355) 383.  

226 D. RENDERS, B. GORS, en A. PERCY, “L’indemnité réparatriceé”, APT 2016, (355) 383. 
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de afwijzing van de hoofdprocedure (bv. wegens gebrek aan belang) er aldus toe leiden dat 

zijn aansprakelijkheidsvordering voor de burgerlijke rechter sneuvelt.227 Volgens de Raad van 

State treedt het electa una via-principe echter pas inwerking wanneer “door de Raad van State 

bij arrest een onwettigheid is vastgesteld. (eigen benadrukking)”228 Die voorwaarde is in 

principe vervuld wanneer hij de annulatieprocedure als onontvankelijk afwijst.229  

96. Ten slotte rijst de vraag wat de wetgever juist bedoelde met de regel dat een verzoeker 

“geen vergoeding voor hetzelfde nadeel” meer kan vorderen. Het staat alleszins vast dat deze 

regel niet verhindert dat een verzoeker zich voor andere schade tot de burgerlijke rechter 

wendt. Een strikte opvatting van deze zinssnede maakt het bovendien mogelijk dat de 

verzoeker zijn nadeel opsplitst in verschillende componenten, en voor elk deel afzonderlijk de 

burgerlijke rechter dan wel de Raad raadpleegt.230 Bovendien is het onduidelijk of de verzoeker 

zich tot de burgerlijke rechter kan richten voor het aandeel van de schade dat niet integraal 

werd hersteld.231 De toekomst zal moeten uitwijzen hoe dit begrip wordt ingevuld, want de 

Raad van State nam daaromtrent nog geen standpunt in. 

3.2.2 Zonder vernietigingsberoep geen schadevergoeding tot herstel 

97. De eerste alinea van art. 11bis RvS-wet is duidelijk: enkel de verzoekende of 

tussenkomende partij die de nietigverklaring van een administratieve rechtshandeling 

vordert kan ook om een schadevergoeding tot herstel verzoeken. Art. 25/3 van het Besluit 

van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State232 (hierna: Algemeen Procedurereglement) maakt 

bovendien duidelijk dat de verzoeker zijn vordering tot schadevergoeding moet formuleren in 

het verzoekschrift om tot nietigverklaring, dan wel op een later moment in een afzonderlijk 

verzoekschrift dat verwijst naar het beroep tot nietigverklaring. Dit is logisch, want de functie 

van de schadevergoeding tot herstel berust er net in om de betrokkene, na de vernietiging van 

de bestreden beslissing, zo snel en zo volledig mogelijk in zijn rechten te herstellen. Dit 

                                                 
227 A.-S. VANDAELE, “Schadevergoeding tot herstel voor de Raad van State en de interpretatie van het 
actueel belang”, RW 2015-16, (803) 810. 

228 RvS (9e K) 26 mei 2015, nr. 231.330, Stevens; zie ook RvS (9e K) 1 maart 2018, nr. 240.863, 
Haekens, waarbij de Raad de argumentatie afwijst van de verzoeker dat een vordering bij de burgerlijke 
rechter onmogelijk wordt indien de Raad het vernietigingsberoep als onontvankelijk afwijst. 

229 Verder in dit hoofdstuk zal blijken dat die opvatting kan worden genuanceerd. Zie infra rn. 103. 

230 D. RENDERS, B. GORS, en A. PERCY, “L’indemnité réparatriceé”, APT 2016, (355) 383. 

231 A. WIRTGEN, “De schadevergoeding tot herstel door de Raad van State”, TBP 2017, (459) 468. 

232 BS 23 augustus 1948. 
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betekent evenwel dat de schadevergoeding niet kan worden toegekend naar aanleiding van 

andere beroepen bij de Raad, zoals bijvoorbeeld ten gevolge van een cassatieberoep (art. 14, 

§2 RvS-wet) of een beroep in volle rechtsmacht (art. 16 RvS-wet).233  

3.2.3 Beroepstermijn 

98. De verzoeker of tussenkomende partij moet uiterlijk zestig dagen na de kennisgeving 

van het vernietigingsarrest overgaan tot de vordering van de schadevergoeding tot herstel (art. 

11bis, tweede lid, RvS-wet). Dit sluit echter niet uit dat hij het verzoek tot schadevergoeding 

eerder indient: dat kan tezamen met het verzoekschrift van het vernietigingsberoep, of op een 

later moment tijdens de procedure tot nietigverklaring. Zolang geen definitieve uitspraak werd 

gedaan over het annulatieberoep, kan de Raad van State de vordering tot schadevergoeding 

niet onderzoeken.234 Dat principe kent echter onder twee cumulatieve voorwaarden een 

uitzondering. Als de auditeur van mening is dat voldoende gegevens voorhanden zijn, en 

indien het verzoek tot schadevergoeding gelijktijdig met het annulatieberoep werd ingediend, 

zal de Raad het verzoek vroeger beoordelen.235 

3.2.4 Belang 

99. Zoals hierboven reeds vermeld, hangt de schadevergoeding tot herstel samen met het 

vernietigingsberoep. Dit impliceert vooreerst dat de verzoeker uitsluitend kan overgaan tot de 

initiatie van de schadevergoedingsvordering wanneer hij over het vereiste procesbelang bij dat 

vernietigingsberoep beschikt. De RvS-wet blinkt met betrekking tot dat procesbelang niet uit 

in duidelijkheid, waardoor de belangvereiste voornamelijk door de Raad zelf werd 

uitgewerkt.236  

Volgens de vaste rechtspraak van de Raad beschikt een verzoeker over het rechtens vereiste 

belang indien twee voorwaarden werden vervuld: hij dient door de bestreden administratieve 

rechtshandeling een persoonlijk, rechtstreeks, zeker, actueel en wettig nadeel te lijden 

                                                 
233 Zie RvS (11e K) 18 februari 2016, nr. 233.852, XXX, alwaar de Raad het volgende oordeelt: “Quant 
à la compétence d’octroyer une indemnité réparatrice conférée au Conseil d’Etat par l’article 11bis des 
lois coordonnées, elle est étrangère à la cassation des décisions contentieuses”. 

234 Art. 25/3, §2, Algemeen Procedurereglement. 

235 Art. 25/3, §1, Algemeen Procedurereglement. 

236 J. SALMON, J. JAUMOTTE en E. THIBAUT, Le conseil d’état de Belgique, Brussel, Bruylant, 2012, 
628. 
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en de eventueel tussen te komen nietigverklaring van die rechtshandeling moet hem een 

direct en persoonlijk voordeel verschaffen, hoe miniem ook. 237 

A. Een persoonlijk belang 

100. Vooreerst is de vordering slechts ontvankelijk indien de bestreden administratieve 

rechtshandeling de verzoeker benadeelt. Aldus wijst de Raad de vordering af indien de 

bestreden handeling de verzoeker niet grieft, of indien de vernietiging ervan hem geen 

voordeel biedt.238 Dat het belang persoonlijk moet zijn, betekent dat er een voldoende 

geïndividualiseerde band moet bestaan tussen de beslissing en de verzoeker zelf.239 Het 

belang dat elk rechtssubject heeft bij het legaal handelen van de administratie volstaat 

derhalve niet om de beslissing te bestrijden, zelfs wanneer de bestreden beslissing een 

rechtsnorm van openbare orde schendt.240  

101. Sommige belangen zijn zo algemeen van aard dat ze met niemand een voldoende 

geïndividualiseerde band vertonen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het klimaat, het 

natuurlijk evenwicht of het gevecht tegen racisme. In tegenstelling tot wat bij de burgerlijke 

rechter het geval is, kunnen alle verenigingen ter vrijwaring van het collectieve belang een 

annulatieberoep instellen bij de Raad van State, en is daarvoor geen wettelijke uitzondering 

vereist.  

Dergelijke vordering mag echter niet vervallen in een actio popularis. Daarom vereist de Raad 

vooreerst dat het collectieve belang verband houdt met de statutaire doelstellingen van de 

rechtspersoon-verzoeker.241 Ten tweede moeten de belangen in het geding voldoende 

specifiek zijn gelet op die statutaire doelstelling. Verenigingen met een ruim werkterrein 

kunnen niet opkomen voor lokale belangen, net zoals een vereniging met zuiver lokale werking 

                                                 
237 RvS 29 augustus 2017, nr. 238.978, Van Den Elshout, overweging 5; RvS 20 juni 2017, nr. 238.567, 
Guzel, overweging 6; RvS 4 mei 2017, nr. 238.087, NV Jan de Nul, overweging 11. 

238 RvS 22 december 2005, nr. 153.152, Vande Casteele. 

239 RvS 8 april 2011, nr. 212.579, NV Belgacom, e.a., overweging 42. 

240 J. SALMON, J. JAUMOTTE en E. THIBAUT, Le conseil d’état de Belgique, Brussel, Bruylant, 2012, 
634 en de aldaar aangehaalde rechtspraak. 

241 S. LUST, “Tussen objectief en subjectief beroep: belang en hoedanigheid in de procedure voor de 
Raad van State” in E. BREMS, K. BROECKX, G. DEBERSAQUES, e.a. (eds.), XXIXste 
Postuniversitaire Cyclus Willy Delva Goed Procesrecht – Goed Procederen, Mechelen, Kluwer, 2004, 
(623) 658-659, en de aldaar aangehaalde rechtspraak. Dit territorialiteitscriterium werd evenwel recent 
versoepeld ten aanzien van milieuverenigingen (RvS (10de K) 20 maart 2018, nr. 241.048, VZW BBL, 
e.a.) voor een uitgebreide bespreking daarvan, zie J. VANHOENACKER, “Twee belangrijke arresten 
over het belang van milieuorganisaties bij het instellen van vorderingen voor de Raad van State”, MER 
2018, afl. 3, 190. 
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niet kan opkomen ter vrijwaring van de belangen die buiten haar werkingssfeer liggen. Ten 

derde moeten de statutaire doelstellingen voldoende bijzonder van aard zijn, en derhalve 

worden onderscheiden van het algemeen belang.242  

Wanneer een milieuvereniging opkomt voor “het behoud, de bescherming en verbetering van 

het menselijk en natuurlijk leefmilieu kaderend in een duurzame ontwikkeling van de 

samenleving […]”, doorstaat haar doelstelling deze toets.243 Indien het “statutair doel 

daarentegen dermate ruim en algemeen is opgevat dat het in wezen het maatschappelijk leven 

in al zijn facetten bestrijkt”, moet de vordering worden afgewezen omdat “het optreden van de 

vereniging gelijk staat met de actio popularis”.244 Ten slotte moet het collectieve belang 

waarvoor de vereniging opkomt voldoende onderscheid vertonen met de individuele belangen 

van de leden. Dit betekent dat het beroep als onontvankelijk wordt afgewezen indien de leden 

evengoed zelf, in eigen naam, een vordering tot nietigverklaring kunnen indienen.245 

B. Een rechtstreeks belang 

102. De vereiste van het rechtstreeks belang bestaat uit twee componenten. Vooreerst moet 

een rechtstreeks oorzakelijk verband bestaan tussen de bestreden beslissing enerzijds en het 

nadeel dat verzoeker ondervindt anderzijds. Ten tweede moet de vernietiging van de litigieuze 

beslissing de verzoeker een rechtstreeks voordeel opleveren.246 

Het nadeel moet voortvloeien uit de bestreden beslissing zelf. Zo heeft een echtgenote niet 

het vereiste rechtstreekse belang om te procederen tegen een beslissing die de nationaliteit 

van haar man afneemt.247 Indien een bestreden beslissing slechts een niet-nadelig deel van 

                                                 
242 RvS (AV) 17 november 2008, nr. 187.998, Coomans e.a. 

243 RvS (10e K) 22 december 2017, nr. 240.302, NV ALCOVIL, overweging 24.2; zie ook RvS 14 
november 2014, nr. 229.165, alwaar de raad oordeelt dat: “Het maatschappelijk doel dat bestaat in de 
verdediging van specifiek de in de Grondwet en de mensenrechtenverdragen verankerde beginselen 
van gelijkheid, vrijheid en humanisme, is van voldoende bijzondere aard opdat het collectief belang 
waarvoor de vzw Liga voor Mensenrechten opkomt niet geacht kan worden met het algemeen belang 
samen te vallen”. 

244 RvS (10e K) 3 mei 2002, nr. 106.334, VZW Straatego; Vgl. RvS 25 juni 2009, nr. 194.643, VZW 
Geneeskunde voor het volk;  

245 J. SALMON, J. JAUMOTTE en E. THIBAUT, Le conseil d’état de Belgique, Brussel, Bruylant, 2012, 
639 en de aldaar aangehaalde rechtspraak. 

246 S. LUST, “Tussen objectief en subjectief beroep: belang en hoedanigheid in de procedure voor de 
Raad van State” in E. BREMS, K. BROECKX, G. DEBERSAQUES, e.a. (eds.), XXIXste 
Postuniversitaire Cyclus Willy Delva Goed Procesrecht – Goed Procederen, Mechelen, Kluwer, 2004, 
(623) 674. 

247 RvS 12 juli 2005, nr. 147.588, Graevenitz, alwaar de Raad oordeelt dat “que quant à la déclaration 
d’option de nationalité que souhaite faire l’épouse du requérant devant le chef de la mission 
diplomatique belge du lieu de sarésidence principale, par application des articles 15, § 1er, alinéa 2, et 
16, § 2, du Code de la nationalité belge, le requérant ne justifie pas d’un intérêt direct; que seul son 
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een voor de verzoeker schadelijk RUP wijzigt, ontbreekt het rechtens vereiste belang, omdat 

er geen verband bestaat tussen het nadeel en de bestreden beslissing.248 

Ten tweede moet de verzoeker een voordeel verkrijgen uit de vernietiging. Dat voordeel moet 

rechtstreeks zijn. Zo oordeelde de Raad eerder dat de omstandigheid dat de verzoeker die het 

vernieitigingsberoep instelt met het uitsluitende doel om naderhand de overheid aansprakelijk 

te stellen op grond van art. 1382 BW, slechts een onrechtstreeks belang geniet.249  

C. Een actueel belang 

103. Het belang waarvan de verzoeker blijk moet geven, dient te bestaan op het ogenblik 

van het indienen van het annulatieberoep en hij moet dat belang behouden tot aan de 

uitspraak.250 Dit betekent concreet dat het belang gedurende de hele procedure 

ononderbroken moet blijven bestaan. Dit is geen evidentie, want de procedure voor de Raad 

van State neemt enige tijd in beslag. Verschillende factoren kunnen het al dan niet verdwijnen 

van het actueel belang beïnvloeden: de geldigheidsduur van de bestreden beslissing kan 

komen te vervallen, de verzoeker kan gedwongen zijn te verhuizen of om zijn onroerend goed 

over te dragen, of het voorwerp van het vernietigingsberoep kan worden 

gewijzigd/opgehoffen.251  

104. Dat de bestreden beslissing de verzoeker niet meer benadeelt, of dat de vernietiging 

ervan hem niet meer tot voordeel strekt, betekent echter niet dat de verzoeker er nooit nadeel 

van heeft ondervonden. Soms heeft hij baat bij de voortzetting van de procedure omdat een 

                                                 
épouse pourrait faire valoir un tel intérêt et que rien n’autorise le mari à agir au nom et pour compte de 
son épouse dans une question qui détermine le statut personnel de celleci”. 

248 RvS 18 november 2014, nr. 229.206, Wouters e.a., overweging 19. 

249 RvS 24 juni 2014, nr. 227.847, Dossche, overwerging 8. 

250 Zie onder andere RvS 29 augustus 2017, nr. 238.978, Van Den Elshout, overweging 5; RvS 3 februari 
2017, nr. 237.282, Tant, overweging 6. 

251 A. WIRTGEN, “Het behoud/verlies van het belang bij het beroep tot nietigverklaring voor de Raad 
van State” in M. VAN DAMME, E. BREWAEYS, G. DEBERSAQUES, e.a. (eds.), Belang in het 
publiekrechtelijk procesrecht, Brugge, Die Keure, 2011, (77) 82-100; Recentelijk hield het Europees Hof 
van de Rechten van de Mens (hierna: EHRM), zij het enkel op basis van een concrete beoordeling, de 
theorie van het actueel belang boven de doopvont (EHRM 17 juli 2018, nr. 5475/06, Ronald Vermeulen 
t. België, §§45-59). De heer Ronald Vermeulen verloor zijn belang bij de vernietiging van een 
examenresultaat omdat de validiteit van de wervingsreserve verliep. Het EHRM oordeelde dat het 
afwijzen van dit beroep op deze gronden getuigt van overdreven formalisme, voornamelijk omdat « le 
Conseil d’État ne s’est pas penché sur l’éventuelle influence de la durée de la procédure devant lui sur 
la perte d’intérêt à agir du requérant ». (EHRM 17 juli 2018, nr. 5475/06, Ronald Vermeulen t. België, 
§58.) Aldus moet de Raad bij de beoordeling van het actueel belang rekening houden met de duur van 
de procedure. Het verlies van het belang valt echter steeds te herleiden tot dit aspect, omdat dit begrip 
een verandering in de situatie van de verzoeker tijdens de procedure impliceert (A.-S. VANDAELE, “Het 
actueel belang bij de Raad van State. De Algemene Vergadering mildert, het EHRM schiet met scherp 
...”, RW 2018-19, nr. 20, 762-777). 
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vernietigingsarrest quasi zeker een onrechtmatige daad uitmaakt in de zin van art. 1382 BW 

(zie supra rn. 52 e.v.). Anderzijds kan de benadeelde ook een schadevergoeding tot herstel 

beogen, die vereist dat de Raad van State ‘een onwettigheid’ vaststelt (zie infra rn. 111 e.v.). 

Dit is pas mogelijk als de Raad het verzoek ook ten gronde beoordeelt, hetgeen in principe 

niet gebeurt wanneer het het beroep als onontvankelijk wordt afgewezen. In de memorie van 

toelichting bij het invoeren van art. 11bis RvS-wet valt bovendien te lezen dat “Er moet […] 

worden aangenomen dat wanneer een partij hangende de procedure haar belang verliest bij 

het verdwijnen van een handeling uit de rechtsorde, onder andere omwille van een evolutie in 

haar persoonlijke situatie, dit niet betekent dat ze geen nadeel heeft geleden omwille van de 

onwettigheid van deze handeling en dat ze geen legitiem belang behoudt bij het beroep”. 

Op dit punt wordt de theoretische fictie van het volgehouden belang bij het vernietigingsberoep 

pijnlijk duidelijk. De betrokkene -die moet aantonen dat hij een persoonlijk belang heeft -, mag 

zich niet baseren op zijn aspiratie tot erkenning van een subjectief recht, maar mag zich enkel 

beroepen op het mogelijk voordeel dat hij haalt uit het herstel van het objectieve recht. Want 

dat, zo luidt het, is nu eenmaal de finaliteit van het vernietigingsberoep.  

105. Toen de wetgever art. 11bis RvS-wet toevoegde aan het sanctiearesenaal van de 

Raad, zorgde deze fictie (opnieuw) voor wrijving.252 De Franstalige kamers stelden zich niet 

streng op: “la volonté du législateur de maintenir l'intérêt du requérant, exprimée au cours des 

travaux préparatoires […], s'est manifestée spécialement, mais pas exclusivement comme 

l'indique le mot "notamment" dans le cas de l'évolution personnelle de la situation du requérant 

qui ne lui permet plus de retirer un bénéfice actuel et direct de l'annulation de l'acte attaqué.”253 

Dat de verzoeker zijn actueel belang verliest, zou niet betekenen dat de Raad het verzoek om 

schadevergoeding moet verwerpen. De Nederlandstalige kamers hanteerden echter een 

striktere benadering. In het arrest Stevens wijst de Raad het vernietigingsberoep af wegens 

het wegvallen van het rechtens vereiste belang. De vordering tot schadevergoeding wordt 

eveneens afgewezen, want “tot een vaststelling van onwettigheid is de Raad in dit arrest, dat 

de procedure tot nietigverklaring afsluit, niet gekomen”.254 

De arresten van 21 juni 2018 maakten een einde aan deze tegenstrijdigheid. De algemene 

vergadering oordeelde immers dat “gelet op die ratio legis (nl. van artikel 11bis), oordeelt de 

                                                 
252 Voor een uitgebreide bespreking zie A.-S. VANDAELE, “Schadevergoeding tot herstel bij de Raad 
van State en de interpretatie van het actueel belang”, RW 2015-16, alf. 21, (803) 806-807. 

253 RvS (13eK.) 21 maart 2017, nr. 237.732, Sprl logement Philip Colle; Vgl. RvS (13eK.) 22 maart 2017, 
nr. 237.743, Sprl Monsera. 

254 RvS (9e K) 26 mei 2015, nr. 231.330, Stevens.  
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algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in het 

licht van de haar voorgelegde zaak, dat de omstandigheid dat de verzoekende partij in de loop 

van het geding haar belang bij de vernietiging verloren heeft, de Raad van State, wanneer een 

onwettigheid wordt vastgesteld, niet belet het verzoek tot schadevergoeding tot herstel te 

onderzoeken, voor zover voldaan is aan de voorwaarden voor de ontvankelijkheid van het 

beroep tot nietigverklaring op de dag waarop het wordt ingesteld” (eigen benadrukking).255 

Echter, indien tijdens de procedure blijkt dat de verzoeker helemaal geen belang had bij het 

inleiden van de vordering, dan zal zijn vordering tot schadevergoeding met zekerheid worden 

afgewezen. 

106. De Raad van State verfijnde die zienswijze in het arrest Moors.256 De Algemene 

Vergadering oordeelt immers dat “een afwijzing van de vordering van verzoeker tot 

nietigverklaring van de bestreden beslissing om reden dat [de verzoeker], ten gevolge van 

omstandigheden die hem niet kunnen worden verweten, zonder belang erbij is geworden, 

zijn toegang tot de rechter niet op disproportionele wijze belemmert. Verzoeker kan immers, 

met het instrument waarin artikel 11bis van de Raad van State-wet voorziet, zelf adequaat 

inspelen op de veranderde omstandigheden en zijn belang, gelet op de gewijzigde inzet van 

het geschil, vrijwaren (eigen benadrukking)”. De Raad benadrukt dat de verzoeker ook effectief 

gebruik heeft gemaakt van die mogelijkheid, en aldus dient hij “de aangevoerde middelen tot 

nietigverklaring te onderzoeken en de eventuele onwettigheid van de ordemaatregel vast te 

stellen in zoverre dit onderzoek en de vaststelling nodig zijn om over de gevorderde 

schadevergoeding tot herstel uitspraak te kunnen doen.” Aldus onderzoekt de Raad de 

wettigheid van de bestreden beslissing op voorwaarde dat de verzoeker zijn belang tijdens de 

procedure en buiten zijn wil verloor (1) en dat hij daadwerkelijk een verzoek tot 

schadevergoeding heeft ingediend (2). 

D. Een zeker en legitiem belang 

107. Naast de vereiste dat het belang, persoonlijk, rechtstreeks en vooral actueel moet zijn, 

verwacht de Raad ook dat het om een ‘zeker’ belang gaat. Een zuiver hypothetisch257 of 

eventueel belang is derhalve onvoldoende.258 Indien het beroep erop gericht is om een nieuwe 

                                                 
255 RvS (AV) 21 juni 2018, nr. 241.865, Lenglez; RvS (AV) 21 juni 2018, nr. 241.866, Gemeente Sint-
Gillis. 

256 RvS (AV) 22 maart 2019, nr. 244.015, Moors. 

257 RvS (9e K) 8 april 2011, nr. 212.579, NV Belgacom. 

258 J. SALMON, J. JAUMOTTE en E. THIBAUT, Le conseil d’état de Belgique, Brussel, Bruylant, 2012, 
648. 
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kans te krijgen op een voordeel, dan zal het gaan om een zeker belang.259 Wanneer de 

vernietiging slechts voordelen kan brengen in mogelijke toekomstscenario’s die onduidelijk en 

onzeker zijn, zal de Raad het beroep echter als onontvankelijk afwijzen.260 

108. Last but not least moet het om een ‘legitiem’ belang gaan. Wenst de verzoeker met de 

vernietiging een toestand in stand te houden of te creëren die strijdig is met het recht, dan zal 

de Raad zijn vordering moeten afwijzen. Het belang moet men aldus beoordelen met 

inachtneming van het doel. Indien een verzoeker zich bijvoorbeeld in een onwettige toestand 

bevindt, maar geen onwettige toestand nastreeft, zal zijn belang niet onwettig zijn.261 

E. Conclusie 

109. Omdat de schadevergoeding tot herstel een accessorium vormt van het beroep tot 

nietigverklaring, beoordeelt de Raad van State de belangvereiste vanuit het perspectief van 

de hoofdvordering. Aldus volgt het verzoek op grond van art. 11bis RvS-wet het lot van het 

vernietigingsberoep. Daarop bestaat echter een uitzondering: indien het belang van de 

verzoeker tijdens de procedure wegvalt, zal de Raad onder bepaalde voorwaarden alsnog de 

wettigheid van de bestreden beslissing onderzoeken. 

3.2.5 Ontvankelijkheids- en proceduretermijn 

110. Krachtens art. 25/1 Algemeen Procedurereglement kan de verzoeker de vordering tot 

schadevergoeding op drie momenten formuleren: gelijktijdig met het beroep tot 

nietigverklaring, tijdens de procedure tot nietigverklaring, of binnen de zestig dagen na de 

kennisgeving van het arrest waarbij de onwettigheid werd vastgesteld. De tussenkomende 

partij kan enkel van de laatste twee mogelijkheden gebruik maken. Wanneer het verzoek tot 

schadevergoeding na een periode van zestig dagen van de betekening van het arrest wordt 

ingeleid, leidt dit tot de afwijzing ervan.  

Indien het verzoek tot schadevergoeding en het verzoek tot vernietiging met behulp van 

eenzelfde akte worden ingeleid, zal de Raad beide procedures tegelijk afhandelen. Wanneer 

dit niet het geval is, wordt het onderzoek van dat verzoek uitgesteld tot aan het arrest waarbij 

                                                 
259 RvS (14e K) 4 oktober 2018, nr. 242.517, De Vuyst. 

260 RvS (12e K) 8 april 2008, nr. 181.802, de NV Suikergroep. 

261 S. LUST, “Tussen objectief en subjectief beroep: belang en hoedanigheid in de procedure voor de 
Raad van State” in E. BREMS, K. BROECKX, G. DEBERSAQUES, e.a. (eds.), XXIXste 
Postuniversitaire Cyclus Willy Delva Goed Procesrecht – Goed Procederen, Mechelen, Kluwer, 2004, 
(623) 693. 
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de Raad zich definitief uitspreekt (art. 25/3 RvS-wet). Als daarin een onwettigheid wordt 

geconstateerd, dan zal hij in een aparte procedure overgaan tot het onderzoek of 

schadevergoeding moet worden toegekend.262 De Raad van State doet in principe uitspraak 

over de schadevergoeding tot herstel binnen de twaalf maanden nadat het vernietigingsberoep 

werd afgesloten (art. 11bis RvS-wet). Dit is logischerwijze geen vervaltermijn, maar een termijn 

van orde. In de realiteit ligt de proceduretermijn meestal hoger. 

3.3 EERSTE VOORWAARDE: EEN ONWETTIGHEID 

3.3.1 Inleiding 

111. Luidens art 11bis RvS-wet kan de Raad van State schadevergoeding toekennen indien 

de verzoeker of tussenkomende partij nadeel heeft geleden omwille van de onwettigheid van 

de bestreden akte, reglement of een stilzwijgende beslissing. Omdat de schadevergoeding tot 

herstel samenhangt met het vernietigingsberoep, rijst de vraag wat het verband is tussen 

beide. 

Leidt het vernietigingsarrest steeds een onwettigheid, en omgekeerd, vereist de onwettigheid 

steeds een vernietigingsarrest (3.3.2)? En kan een dergelijke onwettigheid worden vastgesteld 

op basis van een schorsingsarrest (3.3.3)? Wat indien er slechts incidenteel een onwettigheid 

wordt vastgesteld in het kader van de exceptie van illegaliteit (3.3.4)? En is er plaats voor een 

subjectieve component, zoals dat het geval is bij het burgerlijke foutbegrip (3.3.5)? 

3.3.2 Behelst het vernietigingsarrest steeds een onwettigheid? 

A. Versnelde rechtspleging 

112. Gewoonlijk is het vernietigingsarrest steeds het resultaat van een door de Raad 

vastgestelde onwettigheid. Dit is echter niet in alle gevallen correct. Krachtens art. 30, §3, RvS-

wet kan de Raad een administratieve rechtshandeling ook nietig verklaren indien de tegenpartij 

of degene die een belang heeft bij de beslechting van het geschil geen verzoek tot voortzetting 

van de procedure heeft ingediend nadat de auditeur adviseert tot vernietiging. Hoewel uit de 

                                                 
262 RvS (9e K) 26 november 2018, nr. 243.042, Schreurs, overweging 10. 
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bewoording van deze bepaling volgt dat deze sanctie geen verplichting vormt, wordt ze veelal 

automatisch toegepast.263 

B. RvS 6 oktober 2016: de versnelde vernietiging behelst geen onwettigheid 

113. Bij arrest van 6 oktober 2016 gebeurde hetzelfde.264 De heer Haekens betwistte de 

beëindiging van zijn mandaat als regeringscommissaris bij de NV Bam. In zijn advies stelt de 

auditeur de vernietiging van de bestreden beslissing voor. Daarop diende het Vlaams Gewest, 

als verwerende partij, geen verzoek tot voortzetting van de procedure in, wat resulteerde in de 

vernietiging van de bestreden beslissing. Kort na het auditoraatsverslag werd door de 

verzoekende partij een verzoek om schadevergoeding tot herstel geformuleerd.  

In een later arrest, dat het onderzoek naar de schadevergoeding omvat, oordeelt de Raad als 

volgt: “In die context vermag de Raad van State niet aan te nemen dat de onwettigheid die in 

het auditoraatsverslag werd vastgesteld, na een vernietigingsarrest met toepassing van artikel 

30, § 3, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, uit kracht van wet is komen vast 

te staan. Dat vernietigingsarrest is krachtens de voormelde wetsbepaling immers niet 

uitgesproken op grond van de in het auditoraatsverslag aangegeven onwettigheid, maar op 

grond van het ontbreken van een (tijdig) verzoek tot voortzetting van de procedure.”265 Aldus 

werd niet voldaan aan de voorwaarde van onwettigheid, en kende de Raad de 

schadevergoeding tot herstel niet toe.266 

Dit arrest valt op twee punten te bekritiseren. Ten eerste is het voor de overheid wel heel erg 

makkelijk om de toekenning van de schadevergoeding te beïnvloeden. Immers, wanneer uit 

het auditoraatsverslag blijkt dat de vernietiging onvermijdelijk is, zal ze met een simpele 

kunstgreep kunnen voorkomen dat de schadevergoeding wordt afgewezen. Ten tweede 

strookt deze opvatting absoluut niet met de ratio legis van de schadevergoeding tot herstel. 

De partij die in het gelijk wordt gesteld bekomt geen volledig rechtsherstel en zal zich daarvoor 

moeten richten tot de burgerlijke rechter.  

C. De algemene vergadering verandert het geweer van schouder 

114. Een gelijkaardige zaak haalde de Algemene Vergadering. De heer Piron, politieagent, 

kreeg een zware tuchtstraf opgelegd en betwistte die door middel van een vernietigingsberoep. 

                                                 
263 RvS (9e K) 2 mei 2017, nr. 238.066, Willems; RvS (9e K) 27 april 2017, nr. 238.023, Depinois; RvS 
(7e K) 28 mei 2013, nr. 233.610, NV Kon. Beerschot AC. 

264 RvS (9e K) 6 oktober 2016, nr. 236.003, Haekens. 

265 RvS (9e K) 1 maart 2018, nr. 240.863, Haekens. 

266 Zie F. EGGERMONT, “Capita selecta rechtspraak Raad van State inzake rechtsbescherming tegen 
de overheid 2017-18”, RW 2018-19, nr. 34, (1322) 1334. 
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Gelijktijdig formuleerde hij een verzoek tot schadevergoeding. De verwerende partij diende na 

een voor haar negatief auditoraatsverslag geen verzoek tot voortzetting in. De Raad 

vernietigde daarop de beslissing en boog zich tijdens een daaropvolgende procedure over de 

schadevergoeding tot herstel. De Raad oordeelde dat “in het licht van [art. 11bis RvS-wet] en 

meer in het bijzonder van het belang dat een verzoekende partij – die niet zelf over de 

mogelijkheid beschikt om na een voor haar gunstig auditoraatsverslag een verzoek tot 

voortzetting in te dienen– eruit put om haar beroep besloten te zien worden met een arrest dat 

duidelijk de onwettigheid van de bestreden beslissing vaststelt, is er reden om in artikel 30, § 

3, van de Raad van State-wet en artikel 14quinquies van het algemeen procedurereglement 

slechts een bevoegdheidstoewijzing te lezen om, afhankelijk van de vaststelling van 

een onwettigheid, via een versnelde rechtspleging tot nietigverklaring over te gaan.”(eigen 

benadrukking) 267 De Raad neemt met andere woorden duidelijk afstand van de automatische 

nietigverklaring wanneer de verzoeker belang heeft bij het vaststellen van een onwettigheid. 

Het komt aldus de bevoegde kamer toe om te oordelen of de zienswijze uit het 

auditoraatsverslag kan worden bijgevallen.268 Indien dit zo is, vernietigt hij de bestreden 

handeling. 

D. Tussenbesluit 

115. Hoewel het er even op leek dat het vernietigingsarrest niet automatisch een 

onwettigheid impliceert, is dit thans niet het geval. De algemene vergadering besefte terecht 

dat de situatie waarbij de overheid zelf de toekenning van de schadevergoeding beïnvloedt 

door procedurele kunstgrepen niet te verantwoorden valt. Aldus is de vernietiging in principe 

steeds het gevolg van een vaststelling van een onwettigheid.  

3.3.3 Vereist de onwettigheid steeds een vernietigingsarrest? 

116. Hierboven werd reeds verduidelijkt dat een vernietigingsarrest vooralsnog steeds een 

onwettigheid impliceert. De omgekeerde vraag of de onwettigheid steeds het gevolg is van 

een vernietigingsarrest, werd in het kader van het belangvraagstuk reeds negatief beantwoord 

(zie supra rn. 106). Naast het wegvallen van het actueel belang, kunnen ook andere 

                                                 
267 RvS (AV) 14 december 2018, nr. 243.249, Piron; Zie P. LEJEUNE, “L’indemnité réparatrice devant 
le Conseil d’État: une procédure en devenir”, JT 2019, (237) 240. 

268 Dat de Raad afstand neemt van de automatische vernietiging, valt af te leiden uit RvS (10e K) 12 
maart 2019, nr. 243.919, BVBA Camping Memling.  
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procedurele ontwikkelingen aanleiding geven tot de beëindiging van het vernietigingsberoep. 

Die komen in deze paragraaf aan bod. 

A. De intrekking van de bestreden beslissing 

117. Soms doet de overheid een beslissing die zij zelf heeft genomen onmiddellijk en met 

terugwerkende kracht teniet.269 Natuurlijk is dit geen evidentie: het rechtszekerheidsbeginsel 

vereist dat de overheid niet zomaar beslissingen met terugwerkende kracht kan nemen. 

Anderzijds vereist het legaliteitsbeginsel dat de overheid alles in het werk stelt om een 

onwettige beslissing uit het rechtsverkeer te halen.270 Deze tegenstelling werd uitgewerkt in 

het leerstuk van de intrekking, dat bepaalde voorwaarden stelt opdat de administratieve 

beslissing teniet kan worden gedaan. 

Indien de administratieve rechtshandeling geen rechten ten aanzien van derden heeft doen 

ontstaan, dan kan de administratieve overheid haar intrekken indien het algemeen belang dat 

vereist.271 Schept de administratieve rechtshandeling daarentegen wel rechten voor derden, 

dan kan dit enkel wegens de onrechtmatigheid ervan. Zo is het steeds mogelijk om een 

administratieve handeling in te trekken als ze het gevolg is van een wettelijke regeling, of 

wanneer ze op een zodanig manifeste en grove wijze op onregelmatigheid berust dat haar 

feitelijk bestaan genegeerd mag worden. Is dat niet het geval, dan is de intrekking slechts 

toegestaan binnen de termijn dat een vernietigingsberoep bij de Raad van State tot de 

mogelijkheid behoort (nl. zestig dagen). Indien tegen de handeling een vernietigingsberoep 

wordt ingesteld, kan de administratieve overheid ze intrekken tot aan de sluiting van de 

debatten. De intrekking van de rechtshandeling leidt ertoe dat het vernietigingsberoep zonder 

voorwerp komt te vallen. De Raad van State heeft dan geen andere mogelijkheid dan het 

beroep te verwerpen.272  

118. De allereerste keer dat de Raad van State gebruik maakte van zijn kersverse 

bevoegdheid om schadevergoeding toe te kennen, betrof toevallig een situatie zoals de 

                                                 
269 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
administratief recht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2014, 984. 

270 A. COPPENS, “Overheidsverzuim o.g.v. art.19, tweede lid, RvS-wet, geen vrijgeleide voor 
onbeperkte intrekking” (noot onder RvS 18 oktober 2000, nr 90.287, Dechamp), CDPK 2002, (123) 123. 

271 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
administratief recht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2014, 986. 

272 RvS (14e K) 18 december 2018, nr. 243.260, BEUSELINCK; RvS (14e K) 18 december 2018, nr. 
243.259, VANDENHOLE; RvS 25 oktober 2013, nr. 225.262, Cox. 
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bovenstaande.273 De heer Legrand bestreed in het kader van een schorsings –en 

vernietigingsberoep een beslissing waarbij hem door de FOD binnenlandse zaken een 

identificatiekaart als veiligheidsagent werd geweigerd. De Raad van State schorste die 

beslissing.274 Echter, nog voordat dat de Raad zich definitief over het vernietigingsberoep kon 

buigen, had de FOD binnenlandse zaken reeds besloten tot intrekking van het 

weigeringsbesluit. Aangezien het beroep daardoor zonder voorwerp was, achtte de Raad het 

dan ook niet meer nuttig om zich uit te spreken.275 

Daarop vorderde de verzoeker binnen de zestig dagen na het verwerpingsarrest een 

schadevergoeding tot herstel. Hij voerde aan dat hij gedurende de periode dat de 

identificatiekaart hem werd geweigerd in een precaire inkomenssituatie verkeerde en dat hij 

geen vooruitzicht had op een baan in de veiligheidssector, waarvoor hij was opgeleid. 

Bovendien had de weigering geleid tot het oprakelen van een vroegere veroordeling, wat 

nefast bleek voor zijn reputatie in de veiligheidssector. Omdat de intrekking van het litigieuze 

besluit hem niet volledig in zijn recht had hersteld, verzocht hij om een schadevergoeding van 

5000 euro. 

De Raad oordeelde met betrekking tot de vereiste van een vastgestelde onwettigheid dat 

« qu’il ressort de ces textes que l’intention du législateur est de permettre de greffer une 

demande d’indemnité réparatrice sur tout arrêt qui constate une illégalité ». Dat er in casu 

sprake was van een onwettigheid, motiveerde de Raad op basis van drie concrete 

argumenten. Ten eerste werd in het kader van het schorsingsberoep, al is het maar prima 

facie, vastgesteld dat de bestreden beslissing onwettig was. Ten tweede reageerde de 

overheid op de schorsing door alsnog een identificatiekaart te bezorgen. Met deze handeling, 

hoe kort haar motivering ook mag zijn, zou de overheid de onwettigheid van de weigering 

bevestigd hebben. Ten derde erkende de FOD binnenlandse zaken in haar memorie zelf dat 

de bestreden beslissing onwettig was. Aangezien er naast de onwettigheid sprake was van 

een nadeel en een causaal verband, werd een vergoeding van €8739,29 toegekend. 

In het arrest vzw Association du Val d’Amblève276 volgde de Raad een gelijkaardige 

redenering. De bestreden beslissing werd geschorst, naderhand ingetrokken en in het 

intrekkingsbesluit erkent het college van burgemeester en schepenen dat het initiële besluit 

                                                 
273 RvS (15e K) 2 december 2015, nr. 232.416, Legrand. 

274 RvS (15e K) 31 oktober 2013, nr. 225.305, Legrand. 

275 J. SOHIER, “Annulation et constat d’illégalité: l’indemnité réparatrice sous le couperet de la Cour de 
cassation”, APT 2018, nr. 1, (170) 170. 

276 RvS 12 april 2016, nr. 234.362, vzw Association du Val d’Amblève. 
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werd aangetast door een MB. Het vernietigingsberoep wordt afgewezen wegens verlies van 

voorwerp. In een daaropvolgende procedure buigt de Raad zich over het verzoek tot 

schadevergoeding. Dat wordt echter afgewezen, want aan de vereiste van het causaal 

verband (zie infra rn. 143 e.v.) werd niet voldaan.277  

119. Tegen het arrest Legrand tekende de overheid beroep aan bij het Hof van Cassatie.278 

Ze argumenteert dat de Raad van State geen rechtsmacht heeft om de schadevergoeding toe 

te kennen, daar het verwerpingsarrest helemaal geen onwettigheid vaststelt. Het Hof volgt 

deze redenering en verbreekt aldus het oorspronkelijke arrest.279 Zoals wel meer het geval is, 

blinkt het cassatiearrest niet uit in duidelijkheid. 

Gelukkig schept de conclusie van Advocaat-Generaal WERQUIN wel enige klaarheid over de 

motieven van het Hof.280 Hij argumenteert dat de schorsing slechts een voorbode kan zijn van 

een later vernietigingsarrest. De vaststelling van de onwettigheid zelf blijft volgens hem het 

exclusieve voorwerp van het annulatieberoep. Het arrest waarbij een schorsing wordt 

uitgesproken, « ne « constate » pas une illégalité dès lors qu’il n’est pris que prima facie et au 

provisoire et que, partant, l’arrêt, qui se prononce sur la demande en annulation, peut rejeter 

cette demande en relevant l’absence d’illégalité de l’acte attaqué ».281 

Het valt op dat de conclusie bijzondere aandacht schenkt aan de invloed van een 

schorsingsarrest op het al dan niet vaststellen van een onwettigheid door de Raad. Evenwel 

besteedt de Advocaat-Generaal geen aandacht aan de andere argumenten op basis waarvan 

de schadevergoeding werd toegekend. Zoals hierboven reeds werd aangehaald, erkende de 

FOD binnenlandse zaken met behulp van de intrekking van de weigeringsbeslissing dat ze 

een onwettigheid was begaan, hetgeen ze eerder ook in haar processtukken had bevestigd. 

120. Mijns inziens wordt de draagwijdte van onderhavig cassatiearrest overschat. In de zaak 

LEGRAND stelt het verwerpingsarrest zelf geen onwettigheid vast.282 Die werd pas 

gededuceerd op het moment dat de Raad zich in een autonome procedure over de 

                                                 
277 A. WIRTGEN, “De schadevergoeding tot herstel door de Raad van State”, TBP 2017, (476) 471. 

278 Dat is op grond van art. 158 Gw. immers bevoegd om uitspraak te doen over attributieconflicten. Zie 
daarover infra rn. 164. 

279 Cass. (verenigde kamers) 15 september 2017, nr. C.15.0465.F, http://www.cass.be. 

280 Concl. TH. WERQUIN bij Cass. (verenigde kamers) 15 september 2015, nr. C.15.0465, APT 2018, 
165. 

281 Concl. TH. WERQUIN bij Cass. (verenigde kamers) 15 september 2015, nr. C.15.0465, APT 2018, 
(165) 166. 

282 RvS (15e K) 24 juli 2014, nr. 228.108, Legrand. 

http://www.cass.be/
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schadevergoeding tot herstel boog. Het lijkt me dat het probleem voor het Hof daar schuilt: 

« une demande d’indemnité réparatrice suppose qu’une illégalité soit constatée par un arrêt 

du Conseil d’État statuant sur un recours en annulation visé à l’article 14, § 1er ou § 3, 

des dites lois coordonnées ». Indien de Raad de onwettigheid had vastgesteld tijdens de 

vernietigingsprocedure (en dus in het verwerpingsarrest), zou hij mijns inziens wel over 

voldoende rechtsmacht hebben beschikt. 

Het is jammerlijk dat de Raad vandaag niet dezelfde interpretatie aan het cassatiearrest 

geeft.283 De overheid kan nu zelf anticiperen op een mogelijke schadevergoedingsvordering 

door kort voor het sluiten van de debatten de bestreden rechtshandeling in te trekken. Ze is 

daar immers toe bevoegd indien de rechtshandeling onregelmatig is, wat prima facie blijkt uit 

een voorkomend schorsingsarrest of de conclusie van de auditeur. Deze mogelijkheid is 

strijdig met de ratio legis van de schadevergoeding tot herstel. Het is de bedoeling dat de 

burger op een zo efficiënt mogelijke wijze rechtsherstel bekomt, niet dat zijn mogelijkheid 

daarop wordt beknot. 

B. De vervanging van de bestreden beslissing 

121. Naast het intrekken van de bestuurshandeling kan de administratieve overheid of de 

toezichthoudende overheid ze ook vervangen.284 Ook in dat geval zal het vernietigingsberoep 

zonder voorwerp vallen, en moet de Raad van State het afwijzen.285 Het is niet ondenkbaar 

dat de vervanging van de bestreden beslissing een reactie is op een vernietigingsberoep dat 

ertegen werd ingesteld, een gegrond schorsingsberoep of een negatief auditoraatsverslag. 

Hoe deze vervanging zich verhoudt tot de schadevergoeding tot herstel, kwam vooralsnog niet 

tot uiting in de rechtspraak van de Raad. Mijns inziens moet worden aangenomen dat de Raad 

twee mogelijkheden heeft. Ofwel wijst hij het beroep af zonder enige onwettigheid vast te 

stellen. In dat geval zal de Raad bij een latere vergoedingsvordering zijn rechtsmacht moeten 

afwijzen, hetgeen noodzakelijk betekent dat de betrokkene zich tot de burgerlijke rechter moet 

wenden. Anderzijds kan de Raad, zoals thans het geval zou moeten zijn bij verlies van belang 

                                                 
283 RvS (12e K) 9 oktober 2018, nr. 242.565, BVBA Creative Resin Solutions; RvS (8e K) 28 september 
2018, nr. 242.468, Hemadanou; RvS (12e K) 7 juli 2017, nr. 238.789, BVBA Six. 

284 R. STEVENS en K. DIDDEN, Raad van State. I. Afdelingsbestuursrechtspraak. 2. Het procesverloop, 
Brugge, Die Keure, 2018, 252; A. COPPENS, “Doelloze beroepen voor de Raad van State”, CDPK 
2002, (320) 322. 

285 RvS (9e K) 31 mei 2010, nr. 204.504, Van Den Cruyssen; RvS (9e K) 24 september 2009, nr. 196.330, 
Abubakarov; RvS (10e K) 1 augustus 2001, nr. 98.257, WILLEMS e.a. Onder bepaalde voorwaarden 
komt de vervangingsbeslissing in de plaats van het voorwerp van het vernietigingsberoep, bijvoorbeeld 
als beide beslissingen quasi-identiek zijn. Zie bv. RvS (9e K) 19 oktober 2009, nr. 197.016, De Schutter. 
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(zie rn. 103 e.v.), zich in het verwerpingsarrest uitspreken over de onwettigheid van de 

litigieuze beslissing. Dan kan hij in een later onderzoek nagaan of aan de andere 

toepassingsvoorwaarden werd voldaan. Hoe de Raad met dit vraagstuk omspringt, zal enkel 

de toekomst kunnen uitwijzen. 

C. De annulatie van de bestreden beslissing buiten het vernietigingsberoep om 

122. Een derde reden waarom het beroep zonder voorwerp kan komen te vallen, is het 

gevolg van de nietigverklaring van de bestreden beslissing in het raam van een ander 

vernietigingsprocedure.286 Omdat de onwettigheid van de akte niet wordt vastgesteld in het 

beroep van de verzoeker zelf, stelt zich de vraag of de Raad een schadevergoeding kan 

toekennen. Mijns inziens bestaan er twee argumenten om de vordering toe te staan. 

Ten eerste volgt deze mogelijkheid uit de wet zelf. Luidens art. 11bis RvS-wet kan de Raad 

“schadevergoeding tot herstel toe […] kennen ten laste van de steller van de handeling indien 

[de verzoeker] een nadeel heeft geleden omwille van de onwettigheid van de akte.” Deze 

bepaling sluit niet uit dat de vereiste onwettigheid wordt vastgesteld in het kader van een ander 

vernietigingsberoep. Het moet enkel gaan om een onwettigheid van de beslissing die de 

verzoeker bestrijdt. 

Ten tweede bindt een vernietigingsarrest iedereen. Derden moeten bovendien niet enkel de 

vernietiging van de beslissing erkennen, maar ook de redenen ervan. Het gezag van gewijsde 

strekt zich met andere woorden ook “uit tot de motivering waarop de vernietiging gesteund is 

en waarmee deze onafscheidbaar verbonden is”.287 Dit is de reden waarom de burgerlijke 

rechter in principe een fout moet vaststellen in hoofde van de steller van de handeling indien 

die werd vernietigd in het kader van een vernietigingsberoep (zie supra rn. 42 e.v.). Indien de 

Raad zelf besluit dat de onwettigheid niet bestaat, miskent hij de absolute werking van zijn 

eigen vernietigingsarrest. 

123. Een ander probleem in dit kader heeft betrekking op de draagwijdte van een 

onwettigheid die de Raad bij verwerpingsarrest vaststelt (wat thans mogelijk is bij het verlies 

van belang, zie supra rn. 106). Partijen buiten de procedure om moeten het bestaan van een 

verwerpingsarrest immers niet erkennen, want zo’n arrest bezit slechts “een gezag van 

                                                 
286 RvS (9e K) 15 oktober 2018, nr. 242.641, Vanremoortele; RvS (9e K) 5 februari 2018, nr. 240.657, 
Van Hollemeersch; RvS (9e K) 12 maart 2012, nr. 218.419, VZW Nationale Raad van Dierenliefhebbers; 
A. COPPENS, “Doelloze beroepen voor de Raad van State”, CDPK 2002, (320) 322. 

287 RvS (12e K) 17 november 2016, nr. 236.434, NV Transports Iwan Wertz; Vgl. RvS (4e K) 5 april 1995, 
nr. 52.697, Driessens. 
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gewijsde tussen de partijen.”288 De door een verwerpingsarrest vastgestelde onwettigheid valt 

derhalve niet zonder verpinken over te nemen in een daarvan losstaande 

vergoedingsprocedure. Of de invoering van de schadevergoeding tot herstel die juridische 

realiteit heeft veranderd, zal enkel de toekomst kunnen uitwijzen. 

3.3.4 Behelst het schorsingsarrest een onwettigheid? 

124. Zoals hierboven reeds kort werd aangehaald, schorst het instellen van een 

vernietigingsberoep de uitvoerbaarheid van de bestreden handelingen in principe niet. Dit is 

het gevolg van het ‘privilège du préalable’ en het ‘privilège de l’éxecution d’office’, waardoor 

de handelingen van de uitvoerende macht als legaal worden aanzien zolang het tegendeel 

niet wordt bepaald, en ten uitvoer kunnen worden gelegd zonder rechterlijke beslissing.289 

Rechtssubjecten die mogelijk een ernstig nadeel ondervinden van een beslissing worden 

echter niet aan hun lot overgelaten. Luidens art. 17 RvS-wet is de Raad immers bevoegd om 

bij arrest de schorsing te bevelen van een beslissing vatbaar voor nietigverklaring krachtens 

art. 14, §1 of §3 van diezelfde wet, of om belangen veilig te stellen van de personen die belang 

hebben bij de beslechting van de zaak. De schorsing of voorlopige maatregelen kunnen op elk 

moment worden bevolen, zolang er sprake is van spoedeisendheid en indien minstens één 

ernstig middel wordt aangevoerd dat de nietigverklaring van de bestreden beslissing prima 

facie kan verantwoorden.290 

                                                 
288 D. LINDEMANS, “De tenuitvoerlegging van arresten van de Raad van State” in I. COOREMAN, D. 
LINDEMANS en L. PEETERS (eds.), De tenuitvoerlegging van arresten van de Raad van State, Brugge, 
Die Keure, 2012, (1) 21; M. LEROY, Contentieux administratif, Limal, Artemis, 2011, 687; RvS (12e K) 
10 juni 2016, nr. 205.000, Stad Ronse. 

289 M. LEROY, Contentieux administratif, Limal, Artemis, 2011, 739. 

290 RvS (14e K) 13 oktober 2017, nr. 239.406, Minnaert, alwaar de Raad vergelijkt met de vroegere 
voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel (MTHEN): “Voorts staat het standpunt van 
verzoeker dat de invulling van het begrip spoedeisendheid is ontleend aan het civielrechtelijk 
procesrecht en dat de beoordeling ervan minder streng zou zijn dan het vroegere “moeilijk te herstellen 
ernstig nadeel”, er niet aan in de weg dat bij de invulling van het wettelijk begrip spoedeisendheid 
rekening moet worden gehouden met de eigen omstandigheden van het objectief contentieux van de 
Raad van State (Parl. St. Senaat, 2012-2013, nr. 5-2271/1, 13). Ter beoordeling van de Raad van State 
staat voorts een volkomen andere wettelijke voorwaarde - de spoedeisendheid - waarvan de wettelijke 
draagwijdte niet gelijk is aan die van de vereiste van “moeilijk te herstellen ernstig nadeel”, noch 
noodzakelijkerwijze “minder streng” zou (moeten) zijn dan de voorheen geldende vereiste van “moeilijk 
te herstellen ernstig nadeel”. Wat betreft het prima facie ernstig middel, zie RvS (12e K) 10 maart 2015, 
nr. 230.466, NV Artes Depret e.a. 
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Indien de Raad overgaat tot de schorsing of het opleggen van voorlopige maatregelen291, dan 

zal hij van mening zijn dat een van de aangevoerde middelen op het eerste zicht en in de 

huidige staat van het dossier van die aard is dat het in een vernietiging kan resulteren.292 Dit 

impliceert evenwel niet dat hij op basis daarvan in het beroep ten gronde tot de vernietiging 

moet besluiten. Zo argumenteerde procureur-generaal TH. WERQUIN in zijn conclusie bij het 

cassatiearrest naar aanleiding van de zaak Legrand het volgende: « Le Conseil d’État, à ce 

stade de la procédure, ne se prononce que sur le caractère sérieux du moyen, non sur son 

fondement. Le rétablissement de la légalité reste, fondamentalement, l’objet de 

l’annulation. ».293  

Bovendien volgt uit de aard van de schorsing en voorlopige maatregelen dat ze geen definitief 

karakter vertonen. Dat volgt uit de laatste paragraaf van art. 17 RvS-wet, waarin valt te lezen 

dat “indien de kamer bevoegd om uitspraak te doen over de grond van de zaak de akte of het 

reglement waartegen het beroep gericht is niet vernietigt, heft ze de bevolen schorsing alsook 

de voorlopige maatregelen op.” Aldus raken de schorsing of de voorlopige maatregelen het 

bodemgeschil op geen enkele wijze, en ze hebben enkel tot doel om de situatie te bevriezen 

tot op het moment dat een grondig onderzoek mogelijk is.294 

125. Het is dan ook op deze grond dat WERQUIN in het kader van de zaak Legrand 

concludeerde dat een schorsingsarrest nooit aan de basis ligt van een onwettigheid in de zin 

van art. 11bis RvS-wet. Het Hof van Cassatie nam dit advies helaas niet uitdrukkelijk over, 

waardoor het enige tijd gissen bleef naar de draagwijdte van deze overtuigende redenering. 

Recent kreeg de Raad dan toch te kans om zich uit te spreken over deze kwestie. De BVBA 

Creative Resin Solutions stelde een succesvol schorsingsberoep in tegen een 

gunningsbeslissing in het kader van overheidsopdrachten. Als reactie trekt de verwerende 

partij, de Universiteit van Antwerpen, de beslissing in. Als gevolg heft de Raad van State de 

schorsing op. Dit weerhoudt de verzoekende partij er echter niet van een 

schadevergoedingsvordering in te stellen bij de Raad van State. Die oordeelt als volgt: 

 

                                                 
291 De Raad kan als voorlopige maatregel bijvoorbeeld bevelen dat de beroepscommissie van een 
school onverwijld samenkomt om de beslissing te heroverwegen (RvS (9e K) 4 december 2017, nr. 
240.068, Torrelle). 

292 D. RENDERS, Droit administratif général, Brussel, Bruylant, 2017, 566. 

293 Concl. TH. WERQUIN bij Cass. (verenigde kamers) 15 september 2015, nr. C.15.0465, APT 2018, 
(165) 167. 

294 Concl. TH. WERQUIN bij Cass. (verenigde kamers) 15 september 2015, nr. C.15.0465, APT 2018, 
(165) 167. 
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“De omstandigheid dat de verwerende partij in haar intrekkingsbesluit vaststelt 

dat de betrokken gunningsbeslissing om de redenen aangehaald in het 

schorsingsarrest van de Raad van State van 1 juli 2015 “behept is met 

verschillende onwettigheden”, betekent enkel dat de verwerende partij erkent dat 

er bepaalde onwettigheden kleven aan de betrokken beslissing. De Raad van 

State heeft zich echter nog geenszins op “definitieve” wijze in het kader van een 

annulatieberoep uitgesproken over die vermeende onwettigheden […].. Zoals 

hiervoor reeds opgemerkt, stelt de Raad van State in een arrest dat de schorsing 

uitspreekt van de aangevochten beslissing, en evenmin in een arrest, waarbij de 

opheffing van de schorsing wordt bevolen, na louter te hebben vastgesteld dat 

geen verzoek tot nietigverklaring is ingediend en dat de bestreden beslissing is 

ingetrokken, een onwettigheid ten gronde vast.”295 

 

De Raad van State is derhalve zonder rechtsmacht ingeval het verzoek tot schadevergoeding 

wordt ingesteld ten gevolge van een schorsingsarrest.296 Daarmee neemt hij de redenering 

van WERQUIN over, wat mijns inziens strookt met de ratio en logica achter het 

schorsingsberoep. 

3.3.5 De onwettigheid naar aanleiding van een gegronde exceptie van illegaliteit 

A. De exceptie van onwettigheid en de Raad van State 

126. Zoals eerder aangehaald, passen de hoven en rechtbanken de algemene, provinciale 

en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zoverre zij met de wetten 

overeenstemmen (art. 159 Gw.).276 Volgens het Hof van Cassatie en de Raad van State geldt 

deze bepaling niet enkel voor de hoven en rechtbanken van de rechterlijke macht, maar ook 

voor “elk met eigenlijke rechtspraak belast orgaan”.277 Dit betekent dat het orgaan belast moet 

zijn met de taak van ‘recht spreken’. Met betrekking tot de hoven en rechtbanken creëert dit 

criterium geen problemen. Anders is het voor de administratieve en tuchtrechtscolleges, daar 

hun kwalificatie als ‘rechtsprekend orgaan’ niet altijd evident blijkt.278  

                                                 
295 RvS (7e K) 9 oktober 2018, nr. 242.565, BVBA Creative Resin Solutions. 

296 Hetgeen hij ook in een ander arrest bevestigt, zie RvS (8e K) 27 februari 2018, nr. 240.829, XXXX. 
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Volgens THEUNIS en MAST is de wetgevende intentie het meest zekere criterium om na te 

gaan of van een rechtsprekend orgaan kan worden gesproken.297 Die intentie kan men afleiden 

uit de wet, de parlementaire voorbereidingen of een uitvoeringsbesluit. Ook uit de mogelijkheid 

om cassatieberoep in te stellen tegen een beslissing van het rechtscollege, blijkt de wil van de 

wetgever om jurisdictionele bevoegdheid toe te kennen aan het orgaan. Als de legislatieve 

intentie echter geen uitsluitsel biedt, zal men moeten terugvallen op de zogenaamde ‘indicaire 

methode’. Dit betekent dat de hoogste rechtscolleges, zoals het Hof van Cassatie, de Raad 

van State, het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof van de Rechten van de Mens enkele 

organieke, formele en materiële criteria uitwerken op basis waarvan men de aard van het 

orgaan kan achterhalen.298  

Over de wil van de wetgever om aan de Raad van State een rechtsprekende taak op te dragen 

bestaat geen twijfel. Aldus cumuleert de Raad een dubbel wettigheidstoezicht. Hij bezit zowel 

een onderzoeksbevoegdheid naar de wettigheid van de bestreden beslissing zelf (krachtens 

art. 14, §1 en §3 RvS-wet), alsook naar de legaliteit van elke andere overheidsbeslissing die 

niet rechtstreeks wordt aangevochten (ditmaal krachtens art. 159 Gw.).  

B. Sanctie 

127. Indien een partij de exceptie op succesvolle wijze inroept ten aanzien van een 

bestuurshandeling die niet het voorwerp uitmaakt van het vernietigingsberoep, dan heeft dit 

de niet-toepassing van de bestuurshandeling in het concrete geschil tot gevolg (de 

zogenaamde negatieve censuur).299 De exceptie van onwettigheid kan op die manier 

aanleiding geven de vernietiging van de bestreden beslissing.300 Hoewel het 

vernietigingsarrest van de Raad van State steeds erga omnes geldt, doet het dit niet wat betreft 

de voorafgaande onrechtstreekse wettigheidstoetsing.301 Ten aanzien van rechtssubjecten 

                                                 
297 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
administratief recht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2014, 966; J. THEUNIS, De exceptie van onwettigheid, 
Brugge, Die Keure, 2011, 178. 

298 Een uitgebreide bespreking overstijgt de omvang van deze masterproef. Voor een grondig 
onderzoek, zie J. THEUNIS, De exceptie van onwettigheid, Brugge, Die Keure, 2011, 179-184. 

299 J. THEUNIS, De exceptie van onwettigheid, Brugge, Die Keure, 2011, 365; P. LEWALLE en L. 
DONNAY, Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 2008, 362-363. 

300 Omdat de rechtstreeks bestreden handeling op dat moment aan rechtsgrond ontbreekt. 

301 GwH 21 december 1995, nr. 88/95, overweging B.8., alwaar valt te lezen dat “Luidens artikel 159 
van de Grondwet passen de hoven en rechtbanken de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten 
alleen toe in zoverre zij met de wetten overeenstemmen. Een rechterlijke beslissing die met toepassing 
van dat artikel een besluit onwettig verklaart, heeft evenwel geen algemene draagwijdte, maar geldt 
slechts in het kader van het geschil waarbinnen de wettigheidscontrole wordt uitgevoerd en tussen de 
erbij betrokken partijen. Die beslissing doet het besluit bijgevolg niet uit de rechtsorde verdwijnen. Er 
kan niet worden vooruitgelopen op latere rechterlijke beslissingen omtrent de wettigheid van de in de 
bestreden bepaling opgesomde besluiten.”. 
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buiten het proces om behoudt de incidenteel onwettig bevonden bestuurshandeling aldus haar 

werking. 

C. Het buiten toepassing laten van een bestuursbeslissing en ‘een door de Raad 

vastgestelde onwettigheid’ 

128. Indien de exceptie wordt toegekend, stelt de Raad een onwettigheid vast. De vraag rijst 

echter of een dergelijke onwettigheid gelijk valt te stellen met een onwettigheid zoals bedoeld 

in het kader van de schadevergoeding tot herstel. In het advies van de afdeling wetgeving valt 

daarover te lezen dat: “de bepaling […] [(art. 11bis RvS-wet)] ook van toepassing [is] op het 

geval waarbij de onwettigheid van een verordening incidenteel vastgesteld wordt met 

toepassing van artikel 159 van de Grondwet. Er zou geen reden zijn om de partijen die de 

verzoeken indienden die tot één van deze resultaten geleid hebben, de mogelijkheid te 

ontzeggen om de schadevergoeding tot herstel aan de Raad van State te vragen”. Vooralsnog 

heeft de afdeling bestuursrechtspraak zich niet over dit vraagstuk uitgesproken. 

Mijns inziens is deze zienswijze strijdig met de legislatieve intentie achter de 

schadevergoeding tot herstel. De wetgever heeft, zoals hierboven reeds meermaals werd 

aangehaald, de schadevergoeding tot herstel ingevoerd uit proceseconomische 

overwegingen. Als de schadevergoeding ook wordt toegekend wanneer de Raad van State 

incidenteel een onwettigheid vaststelt, zal ook de steller van die (onrechtstreeks 

aangevochten) bestuurshandeling in de schadevergoedingsprocedure moeten worden 

betrokken om zijn standpunt te verduidelijken. 

Bovendien zijn de bewoordingen art. 11bis RvS-wet erg duidelijk “elke […] partij die de 

nietigverklaring van een akte, een reglement, of een stilzwijgend afwijzende beslissing vordert 

[…] kan […] vragen om haar bij wijze van arrest een schadevergoeding tot herstel toe ten laste 

van de steller van de handeling indien zij een nadeel heeft geleden omwille van de 

onwettigheid van de akte, het reglement of de stilzwijgend afwijzende beslissing […]” (eigen 

benadrukking). Mijns inziens kan de Raad aldus geen schadevergoeding toekennen als die 

niet het gevolg is van de onwettigheid van de rechtstreeks bestreden akte zelf.  

3.3.6 Ruimte voor een subjectieve component? 

129. Op het eerste zicht laat de schadevergoedingsvordering voor de Raad van State weinig 

ruimte voor een subjectieve component. Zowel de parlementaire voorbereidingen als de wet 

spreken immers van een ‘onwettigheid’ en niet van een ‘fout’. De afdeling wetgeving was in 

zijn advies bij het wetsvoorstel voor de invoering van art. 11bis RvS daaromtrent bijzonder 

duidelijk: “Door de onwettigheid van de handeling als schadeverwekkende gebeurtenis in 
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aanmerking te nemen, leidt de nieuwe bepaling ertoe dat, wat betreft de geschillen die aan de 

Raad van State voorgelegd worden, de controverse rond de eenheid of dualiteit van de 

begrippen van fout en bevoegdheidsoverschrijding, die de rechtspraak en de rechtsleer een 

veertigtal jaar heeft beziggehouden, geen enkel dienstig nut meer heeft. Dit komt de 

rechtszekerheid ten goede. De overheid zal in principe de schade moeten vergoeden, zonder 

dat haar enige fout treft en dus als de onwettigheid voortvloeit uit omstandigheden waarmee 

ze niets uitstaande heeft”.302 Daarom spreekt WIRTGEN over de invoering van een vorm van 

foutloze aansprakelijkheid.303 DONNAY en PÂQUES argumenteren bovendien dat het net de 

bedoeling was van de wetgever om alle mogelijke gevallen uit te sluiten die de kwalificatie van 

een fout in burgerlijke zin kunnen verhinderen.304 Van een subjectieve component zoals bij het 

burgerrechtelijk foutbegrip, is er aldus geen sprake.  

3.3.7 Tussenbesluit 

130. Dat het begrip ‘onwettigheid’ een bredere lading dekt dan de loutere vernietiging van 

de bestreden akte, was al duidelijk in de parlementaire voorbereidingen. Vooralsnog volgt uit 

de vernietiging van een beslissing, ook indien dit gebeurt in het kader van versnelde 

rechtspleging, steeds een onwettigheid in de zin van art. 11bis RvS-wet. Anderzijds resulteert 

de afwijzing van het vernietigingsberoep niet altijd in de afwijzing van het 

schadevergoedingsverzoek. De Raad bevestigde immers dat de verwerping van het 

annulatieberoep wegens verlies van belang niet uitsluit dat alsnog een onwettigheid wordt 

vastgesteld. Met betrekking tot het verlies van voorwerp na intrekking oordeelde de Raad, 

mijns inziens incorrect, het tegenovergestelde. Wat het lot is van de schadevergoeding indien 

het vernietigingsberoep omwille van een andere reden doelloos wordt, blijft vooralsnog 

onduidelijk. Alleszins kan met zekerheid worden gesteld dat een schorsingsarrest geen 

voldoende voorwaarde is om de schadevergoeding tot herstel toe te kennen. Daarnaast blijkt 

de onwettigheid die wordt vastgesteld in het kader van de exceptie van illegaliteit niet te 

volstaan als toepassingsvoorwaarde voor schadevergoeding. Ten slotte laat de beoordeling 

van een onwettigheid geen ruimte voor een subjectieve component, hetgeen bij de burgerlijke 

vordering wel het geval is.  

                                                 
302 Adv.RvS. nr. 53.933/AV, over een wetsvoorstel ‘met betrekking tot de Zesde Staatshervorming 
inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet’, Parl. St. Senaat 2012-13, nr. 5-
2233/2, 6.  

303 A. WIRTGEN, “De schadevergoeding tot herstel door de Raad van State”, TBP 2017, nr. 7, (459) 
461. 

304 L. DONNAY en M. PÂQUES, “L’indemnité réparatrice, entre questions existentielles et responses 
raisonnables” in D. RENDERS (ed.), La responsabilité des pouvoirs publics, Brussel, Bruylant, 2016, 
(127) 146. 
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131. Onderstaande tabel schetst de bevindingen uit dit hoofdstuk op overzichtelijke wijze. 

Uitkomst van de hoofdvordering Onwettigheid 

Vernietigingsarrest 
Altijd, zonder ruimte voor rechtvaardigings-

gronden 

Verwerpingsarrest Uiteenlopende rechtspraak 

Verlies van belang Mogelijk 

Intrekking van voorwerp Onmogelijk (volgens de Raad) 

Vervanging van voorwerp Vooralsnog onduidelijk  

Externe vernietiging voorwerp Vooralsnog onduidelijk 

Schorsingsarrest Onmogelijk 

Exceptie van illegaliteit Vooralsnog onduidelijk 

 

3.4 TWEEDE VOORWAARDE: EEN NADEEL 

3.4.1 Inleiding 

132. Naast de onwettigheid vereist de schadevergoeding tot herstel ook een nadeel. Over 

de manier waarop de Raad die modaliteit moet interpreteren, alsook over de voorwaarden 

waaraan zij moet voldoen, valt geen informatie te vinden in de parlementaire voorbereidingen. 

De afdeling wetgeving schreef in zijn advies wel dat het nadeel “reeds berokkend, vaststaand 

en dadelijk” moet zijn.305 Daarnaast oordeelde de Raad van State in het arrest vzw l’Erablière 

dat het nadeel “certain, personnel et direct” dient te zijn.306  

                                                 
305 Adv.RvS. nr. 53.933/AV, over een wetsvoorstel ‘met betrekking tot de Zesde Staatshervorming 
inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet’, Parl. St. Senaat 2012-13, nr. 5-
2233/2, 8; I. CLAEYS, “Schadevergoeding wegens een onwettige bestuurshandeling voor de hoven en 
rechtbanken of voor de Raad van State: een moeilijke keuze?” in M. VAN DAMME (ed.), De hervorming 
van de Raad van State, Brugge, Die Keure, 2014, (185) 205. 

306 RvS 24 januari 2017, nr. 237.118, ASBL L’erablière. 
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3.4.2 Een residueel nadeel 

133. Een eerste voorwaarde vereist dat het nadeel een residueel karakter vertoont.307 Dit wil 

zeggen dat het nog niet op andere wijze hersteld mag zijn op het moment dat de Raad zich 

over de schadevergoeding tot herstel buigt. Het arrest waarin de onwettigheid werd 

vastgesteld vormt immers (indien het tot de vernietiging leidt) een eerste vorm van 

rechtsherstel in natura. De andere maatregelen die de Raad beveelt, zoals de injunctie, 

substitutie of vingerwijziging, moeten in die beoordeling een plaats krijgen. Ook van belang is 

de houding van de verwerende partij, voornamelijk of zij de bindende kracht van het 

vernietigingsarrest heeft gerespecteerd.308 

In dit raam is het arrest van 9 mei 2017 illustratief. 309 De verzoekster loopt de benoeming in 

een functie mis en vecht dit aan bij de Raad van State. Due oordeelt dat de vacature – bij 

gebrek aan rechtsgrond – nooit had mogen openstaan. Dientegevolge vordert ze een 

schadevergoeding, omdat ze “[a]ls lid van het geslacht dat ondervertegenwoordigd is in de 

hogere functies van de CDSCA” moreel nadeel heeft geleden door de niet-benoeming.310 De 

Raad van State meent echter dat het vernietigingsarrest, “waardoor de benoeming met 

terugwerkende kracht uit het rechtsverkeer is verdwenen, morele genoegdoening verschaft 

die hoe dan ook volstaat als rechtsherstel.” 

NIHOUL en XAVIER argumenteren dat de Raad - vooraleer hij zich uitspreekt over de 

schadevergoeding tot herstel - aan de verwerende partij een kans moet geven om de schade 

in natura te herstellen.311 In het licht daarvan schorste de Raad van State reeds tweemaal de 

schadevergoedingsprocedure teneinde aan de verwerende partij de mogelijkheid te geven om 

                                                 
307 M. NIHOUL en F. XAVIER, “Trois années d’indemnité réparatrice devant le Conseil d’Etat”, CDPK 
2017, nr. 4, (679) 695; D. RENDERS, B. GORS en E. PERCY, “L’indemnité réparatrice”, APT 2016, 
(355) 367. 

308 Zie RvS (8e K) 9 mei 2017, nr. 238.121, Steurbaut, alwaar de Raad oordeelt dat « Or, lors du dépôt 
de son mémoire en réplique, la requérante constate que sa situation financière a été régularisée et 
indique que son traitement "a été adapté et des fiches de traitement rectificatives ont été émises pour 
la période comprise entre février 2015 et novembre 2015. L'ensemble aboutissait à une somme de 
13.734,35 €, qui fut versée à la requérante par quatre virements du 30 novembre 2015". Par ailleurs, la 
requérante a également été réintégrée dans ses fonctions et bénéficie d'un horaire complet depuis une 
décision du 19 novembre 2015 qu'elle n'a pas attaquée. Au vu de ces éléments, la partie adverse a 
respecté l'autorité de la chose jugée de l'arrêt n° 232.171 précité, en opérant une réparation en nature 
du préjudice subi par la requérante ». 

309 RvS (9e K) 20 december 2016, nr. 236.827, Point. 

310 RvS (9e K) 4 oktober 2018, nr. 242.535, Point. 

311 M. NIHOUL en F. XAVIER, “Trois années d’indemnité réparatrice devant le Conseil d’Etat”, CDPK 
2017, nr. 4, (679) 695 
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de situatie te herstellen, en aan de verzoekende partij de kans te geven om genoegdoening in 

natura te verkrijgen.312  

3.4.3 Het nadeel moet zeker en reeds berokkend zijn 

134. Ten tweede moet het nadeel met zekerheid vaststaan. Dit betekent dat het geen louter 

hypothetisch of eventueel karakter mag bezitten. Zoals hierboven reeds aangehaald, 

impliceert deze voorwaarde in het burgerlijke aansprakelijkheidsrecht geenszins dat 

toekomstige schade niet in aanmerking komt voor vergoeding (zie supra rn. 69). Omdat in het 

advies van de afdeling wetgeving bij art. 11bis RvS-wet echter onomwonden staat dat het 

nadeel “reeds berokkend” moet zijn, heerst binnen de rechtsleer enige twijfel over de 

vergoeding van een toekomstig nadeel. PIRSON en VRANCKEN argumenteren dat de 

vergoeding van een toekomstige nadeel wordt uitgesloten door de bewoordingen van art. 

11bis RvS-wet zelf.313 De verzoeker of tussenkomende partij kan immers schadevergoeding 

verkrijgen indien “zij een nadeel heeft geleden omwille van de onwettigheid” (eigen 

benadrukking).  

Mijns inziens is de voorwaarde dat de schade “reeds berokkend” moet zijn inherent aan de 

autonome schadevergoeding tot herstel. De rechter kan immers enkel schadevergoeding 

toekennen wanneer het toekomstige nadeel met zekerheid314 uit de actuele situatie voortvloeit. 

Omdat die zekerheid zelden bestaat zal hij, zoals bij de burgerlijke rechter het geval is, 

voorbehoud moeten verlenen voor de toekomst. In een latere vordering kan de verzoeker dan 

nieuwe schade verhalen. Deze mogelijkheid is op dit moment echter schier onrealistisch, daar 

                                                 
312 RvS (8e K) 19 januari 2016, nr. 233.506, Van Den Broeck, alwaar de Raad oordeelt « Considérant 
que la partie adverse a expliqué, à l'audience du 15 janvier 2016, que son intention était, à la suite de 
la seconde annulation, d'organiser une nouvelle procédure de promotion […]; Considérant qu'au vu de 
ces explications, il appert que la requérante va retrouver une chance de repasser les épreuves de cette 
sélection et ainsi, en cas de réussite, pouvoir être déclarée lauréate en vue d'une promotion au grade 
de brigadier; que le conseil de la requérante a confirmé que celle-ci avait bien l'intention d'y participer; 
que ces circonstances justifient qu'il soit sursis à statuer sur le volet matériel de la demande d'indemnité 
réparatrice, ce préjudice professionnel n'étant pas encore totalement consolidé; que les parties sont 
tenues d'informer le Conseil d'État au plus tard le 30 juin 2016 des résultats de cette nouvelle 
procédure, faute de quoi il sera statué définitivement sur le volet matériel de la présente 
demande d'indemnité réparatrice; que l'auditeur rapporteur est également chargé de déposer un 
rapport complémentaire au vu des informations qui seront ainsi données au Conseil d'État » (eigen 
benadrukking). Wanneer de procedure later wordt geopend, kent de Raad van State alsnog een 
vergoeding toe (RvS (8e K) 19 januari 2017, nr. 237.095, Van Den Broeck). 

313 A. PIRSON en M. VRANCKEN, “La réparation d’un dommage causé par l’illégalité d’un acte 
administratif et l’indemnité réparatrice : à quel saint se vouer?” in A. DURVIEUX et M. PÂQUES (eds.), 
Droit administratif et contentieux, Brussel, Larcier, 2016, 29. 

314 Want anders is het nadeel slechts eventueel of hypothetisch, wat elke vorm van vergoeding uitsluit. 
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de beroepstermijn maximum 60 dagen bedraagt (zie supra rn. 98). Overigens is deze 

procedure erop gericht om aan de verzoeker op proceseconomische wijze (in een enkele 

procedure) een zo volledig mogelijk rechtsherstel te bieden, een doelstelling die hierdoor in 

het gedrang zou kunnen komen. 

135. De voorwaarde van een zeker nadeel, belet niet dat de Raad van State het verlies van 

een kans vergoedt.315. Bij arrest van 11 december 2018 oordeelt de Raad van State over een 

vordering tot schadevergoeding van de heer Libert.316 Hij argumenteert dat hij door een 

onwettige benoeming zelf een kans verloor om te promoveren tot een vacante positie. De 

Raad oppert dat « lorsque le préjudice consiste en la perte d'une chance d'obtenir un avantage 

espéré, ce préjudice est certain lorsque la perte, en relation causale avec l'illégalité, porte sur 

un avantage probable »”.  

De Raad van State beoordeelt de omvang van het nadeel door verlies van een kans op 

gelijkaardige wijze als de burgerlijke rechter. Eerst berekent hij het voordeel dat de verzoeker 

zou zijn bekomen indien de onzekere gebeurtenis zich zou hebben gemanifesteerd, en die 

vermenigvuldigt hij met waarschijnlijkheid van die gebeurtenis.317 Benadrukt dient te worden 

dat de Raad er, gelet op zijn matigingsbevoegdheid, helemaal niet toe gehouden is om de 

verweerder te veroordelen tot een integrale schadevergoeding (zie infra rn. 155). Het is dus 

mogelijk dat hij de bovenstaande formule geheel terzijde schuift. 

136. Ten slotte is het de taak van de verzoeker zelf om het bestaan en de omvang van het 

geleden nadeel te bewijzen. Wanneer een vennootschap beweert dat haar omzet daalde en 

haar cliënteel slonk door een onwettig bevonden beslissing die haar dwong om te sluiten, zal 

                                                 
315 P. LEJEUNE, “L'indemnité réparatrice devant le Conseil d'État : une procédure en devenir”, JT 2019, 
afl. 12, (237) 242; M. NIHOUL en F. XAVIER, “Trois années d’indemnité réparatrice devant le Conseil 
d’Etat”, CDPK 2017, nr. 4, (679) 696. 

316 RvS (8e K) 11 december 2018, nr. 243.203, Libert; zie ook RvS (8e K) 22 mei 2017, Dubuisson; RvS 
(8e K) 19 januari 2016, nr. 233.506, Van den Broeck. 

317 « Dans ces circonstances, il convient de mesurer l'importance de la chance perdue et d'évaluer 
l'étendue du préjudice en tenant compte, d'une part, de l'avantage qu'aurait acquis la partie requérante 
en cas d'accomplissement de la chance, et d'autre part, de la probabilité qu'avait celle-ci de se réaliser 
et, enfin, de la ratio legis précitée selon laquelle, même lorsqu'elle ne vise pas l'indemnisation de la 
perte d'une chance, l'indemnité réparatrice ne doit en tout état de cause pas nécessairement réparer 
l'intégralité du préjudice » ( RvS (8e K) 11 december 2018, nr. 243.203, Libert); « S’agissant d'une perte 
de chance, le préjudice matériel indemnisable ne peut consister dans la perte de la totalité des 
avantages rémunératoires supplémentaires qui auraient été perçus en cas de promotion dans l'emploi 
considéré » (RvS (8e K) 19 januari 2017, nr. 237.096, Van Den Broeck). 
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ze bijvoorbeeld moeten aantonen wat haar gewoonlijke inkomsten en openingsuren zijn.318 Bij 

gebrek daaraan kan de Raad de vordering afwijzen.319 

3.4.4 Het nadeel moet persoonlijk zijn 

A. Een nadeel in hoofde van de verzoekende of tussenkomende partij die de 

nietigverklaring vordert 

137. Luidens art. 11bis RvS-wet kan de Raad van State schadevergoeding toekennen aan 

de verzoeker of tussenkomende partij “indien zij een nadeel heeft geleden omwille van de 

onwettigheid” (eigen benadrukking). De bewoordingen van deze bepaling impliceren dat het 

nadeel zich niet mag situeren in hoofde van een persoon die niet onder de hoedanigheid van 

verzoeker of tussenkomende partij valt.  

Bij arrest van 18 juli 2017 redeneerde de Raad op gelijkaardige wijze.320 Hij vernietigde in een 

eerder beroep het besluit dat aan de verzoekende partij (de NV Actionam) de verplichting 

oplegt tot uitvoering van een bodemonderzoek.321 In een latere procedure vorderde de 

verzoeker schadevergoeding tot herstel. De gedelegeerd bestuurder van de NV moest naar 

aanleiding van de foutieve beslissing immers een advocaat inschakelen en verschillende keren 

naar Brussel en Wallonië reizen om gehoord te worden in het kader van het administratief 

beroep. Dit belastte het privé –en familieleven van de bestuurder op zodanige wijze dat hij een 

schadevergoeding ex aequo et bono vordert van 1000 euro. 

De Raad van State wijst dit verzoek af: « les préjudices décrits par la requérante dans sa 

requête et son mémoire en réplique sont ceux prétendument subis par son administrateur-

délégué à titre personnel. L'une et l'autre disposent pourtant de personnalités juridiques 

distinctes, quand bien même l'administrateur-délégué serait un organe de la requérante. La 

requérante fait ainsi valoir un préjudice prétendument subi par un tiers, qui n'était pas une 

partie poursuivant l'annulation de l'acte attaqué, et non un préjudice personnel ». Het nadeel 

kan niet worden herleid naar de gedelegeerd bestuurder als orgaan van de vennootschap-

                                                 
318 RvS (15e K) 1 februari 2018, nr. 240.644, Liétard. 

319 Zie ook RvS (10e K) 8 mei 2018, nr. 241.452, Houichet, alwaar de Raad het volgende oordeelt: “wat 
het winstverlies op de maandagmarkt aangaat, put verzoeker zich uit in een bepaald fantasierijk 
gegoochel.”. 

320 RvS (8e K) 18 juli 2017, nr 238.848, SA Actionam. 

321 RvS (14e K) 12 maart 2019, nr. 243.917, XXXX; RvS (10e K) 8 mei 2018, nr. 241.452, Houichet; RvS 
(8e K) 24 maart 2016, nr. 234.247, SA Actionam. 
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verzoeker, maar enkel naar zijn natuurlijke persoonlijkheid. De schade is derhalve niet 

persoonlijk ten aanzien van de hoedanigheid waarin hij procedeert. 

B. Nuance op het persoonlijk karakter: het collectief nadeel 

138. Het persoonlijk karakter van het belang bij het instellen van het vernietigingsberoep 

wordt getemperd door de notie van het collectief belang (zie supra rn. 101). Als voorbeeld kan 

het arrest van 8 december 2016 worden aangehaald. 322 Daarin oordeelde de Raad van State 

over een vordering van vier natuurlijke personen en de VZW Milieusteunpunt Huldenberg over 

een schadevergoeding tot herstel. Eerder vernietigde de Raad voor de derde keer een 

milieuvergunning voor de uitbreiding en exploitatie van een zandgroeve. Alle verzoekende 

partijen betogen dat zij een materieel en moreel nadeel leden door de uitvoering ervan. De 

VZW Milieusteunpunt Huldenberg wijst erop dat de beslissing tot gevolg had dat het leefmilieu, 

waarvan de bescherming haar statutair doel uitmaakt, daardoor definitief en onherroepelijk 

werd aangetast.  

De Raad oordeelt dat “met betrekking tot de aangetoonde morele schade dient te worden 

vastgesteld dat het voortbestaan en het realiseren van het statutair doel van de eerste 

verzoekende partij op fundamentele wijze in het gedrang wordt gebracht.” Niettemin had de 

VZW haar werkelijk geleden schade niet kenbaar gemaakt, waardoor de Raad van State 

slechts een schadevergoeding van 1 euro ten symbolische titel toekende.323 

139. De Raad van State verduidelijkte vooralsnog niet of ook niet-milieuverenigingen een 

recht hebben om schadevergoeding tot herstel te vorderen wegens de krenking van hun 

statutair doel. Bij de burgerlijke rechter is dit immers enkel mogelijk indien de wetgever daartoe 

een uitzondering voorziet, hetgeen voor natuur –en milieuverenigingen het geval is (zie rn. 45). 

Desalniettemin lijkt het niet ondenkbaar dat de Raad van State zijn houding met betrekking tot 

het collectieve belang om een annulatieberoep in te stellen zal transponeren naar de vereiste 

van het persoonlijk nadeel. Het nadeel zal in dat geval voldoen aan de vereiste van 

persoonlijkheid als het een voldoende specifieke verband vertoont met de statutaire 

doelstelling van de rechtspersoon in kwestie. De rechtspraak van de Raad van State zal hier 

in de toekomst echter verder uitsluitsel over moeten verlenen.  

                                                 
322 RvS (7e K) 8 december 2016, nr. 236.697, VZW Milieusteunpunt Huldenberg. 

323 Voor andere toepassingen: zie RvS 24 januari 2017, nr. 237.118, ASBL L’erablière. 
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3.4.5 Een rechtstreeks nadeel 

140. Uit de karige rechtspraak van de Raad blijkt dat het nadeel rechtstreeks (direct) moet 

zijn.324 Helaas heeft hij deze voorwaarde nog niet verder ontwikkeld, waardoor over de 

betekenis ervan onduidelijkheid bestaat. In het burgerlijke recht betekent de vereiste van 

rechtstreekse schade dat ze op directe wijze door de benadeelde moet zijn geleden. 

Reflectieschade, die eerst door iemand anders werd geleden, komt derhalve niet in 

aanmerking voor vergoeding.  

Deze omschrijving brengt twee variabelen met elkaar in verband: enerzijds het nadeel, en 

anderzijds de betrokkene. Indien dat verband onvoldoende rechtstreeks wordt bevonden, zal 

de burgerlijke rechter de schade afwijzen. Dit verband maakt op ondubbelzinnige wijze 

duidelijk waarom het rechtstreekse nadeel niet mag worden verward met het rechtstreekse 

belang dat de verzoeker moet vertonen bij het vernietigingsberoep. Dat laatste heeft immers 

betrekking op het verband tussen twee andere variabelen, namelijk enerzijds de bestreden 

handeling en anderzijds het nadeel dat de betrokkene van de bestreden beslissing ondervindt.  

3.4.6 Het nadeel kan zowel van patrimoniale als extra-patrimoniale aard zijn 

141. De Raad van State kan een vergoeding toekennen voor zowel een patrimoniaal als een 

extra-patrimoniaal nadeel.325 Een patrimoniaal nadeel valt te herleiden tot het vermogen van 

de verzoeker, terwijl een extra-patrimoniaal nadeel daar buiten valt. 

De Raad heeft reeds aanvaard dat patrimoniale nadelen zoals het verlies van een wedde326, 

bijkomende loonkosten327, waardeverminderingen van een onroerend goed328, alsook vormen 

van exploitatieschade329 in aanmerking komen voor een vergoeding. Ook wat betreft nadelen 

die het vermogen niet raken, kunnen al heel wat voorbeelden worden opgesomd. Indien 

iemand een huis construeert krachtens een onwettige bouwvergunning, zal de verzoeker 

schadevergoeding verkrijgen omdat de bouw « causerait légalement certains inconvénients 

                                                 
324 RvS 24 januari 2017, nr. 237.118, ASBL L’erablière. 

325 M. NIHOUL en F. XAVIER, “Trois années d’indemnité réparatrice devant le Conseil d’Etat”, CDPK 
2017, nr. 4, (679) 697. 

326 RvS (8e K) 11 december 2018, nr. 243.203, Libert. 

327 RvS (15e K) 14 juli 2017, nr. 238.832, SPRL Dotéé Blocs et Matériaux. 

328 RvS (10e K) 7 juli 2016, nr. 235.393, BVBA Hippo Shop. 

329 RvS (10e K) 7 juli 2016, nr. 235.393, BVBA Hippo Shop. 
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de voisinage aux requérants, notamment une certaine privation d’ensoleillement et de lumière 

».330  

Ten slotten komt ook een moreel nadeel komt in aanmerking als schadevergoeding. Zo 

oordeelde de Raad bijvoorbeeld dat de niet-herbenoeming van een persoon als lid van de 

Collège du Service de conciliation fiscale, zonder dat hij een verklaring kreeg waarom zijn 

kandidatuur niet werd weerhouden, zijn professionele reputatie raakt. Als resultaat kent hij een 

vergoeding toe van 2.500 euro voor het geleden moreel nadeel.331 

3.4.7 Tussenbesluit 

142. De voorwaarden waaraan een ‘nadeel’ moet voldoen vooraleer het aanleiding kan 

geven tot schadevergoeding, krijgen stilaan vorm. Behoudens de vaststelling dat toekomstige 

schade hoogstwaarschijnlijk niet voor vergoeding in aanmerking komt, en dat de persoonlijke 

schade van een rechtspersoon wellicht sneller wordt vergoed, lijken de modaliteiten van het 

nadeel erg op die van de schade bij de burgerlijke vordering. Daarom ligt het voor de hand om 

de burgerlijke regels toe te passen op de vereiste van het nadeel, zolang die verzoenbaar zijn 

met het specifieke karakter van de schadevergoeding tot herstel.  

3.5 DERDE VOORWAARDE: EEN OORZAKELIJK VERBAND 

3.5.1 Inleiding 

143. Naast de vereiste van een onwettigheid en een nadeel, moet ook een oorzakelijk 

verband tussen beide worden vastgesteld. De schadevergoeding tot herstel kan immers enkel 

worden toegekend indien de benadeelde een “nadeel heeft geleden omwille van de 

onwettigheid” (art. 11bis RvS-wet).332  

Zoals eerder werd aangehaald, vult de burgerlijke rechter het oorzakelijk verband in door 

middel van de equivalentieleer. Dit betekent dat hij het oorzakelijk verband moet afwijzen als 

de schade zoals ze zich in concreto heeft voorgedaan, zich ook zonder de fout zou hebben 

                                                 
330 RvS (13e K) 27 februari 2017, nr. 237.495, Dubrecq. 

331 RvS (8e K) 22 mei 2017, nr. 238.274, Dubuisson. 

332 S. LUST en A.-S. VANDAELE, “Slagkracht van de Raad van State vergroot: (ver)nieuw(d) 
sanctiearsenaal in handen van de Raad van State” in J. VANDE LANOTTE, e.a., (eds.), 
Rechtsbescherming in het publiekrecht: kan er nog gebouwd worden in Vlaanderen?, Mechelen, 
Wolters Kluwer, 2016, (297) 368. 
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voorgedaan (feitelijke causaliteit).333 GLANSDORFF, een civilist, argumenteert dat dit ook het 

geval dient te zijn indien de Raad zich over een schadevergoedingsvordering buigt. 334 

Anderzijds schept het advies van de afdeling wetgeving bij de invoering van art. 11bis RvS-

een vermoeden dat de Raad van State de adequatieleer dient te huldigen. “Het staat aan de 

Raad van State om voor elk geval uit te maken of er een oorzakelijk verband is tussen de 

onwettige handeling en de schade, met andere woorden of dit nadeel wel degelijk 

rechtstreeks aan de onwettige handeling toe te schrijven is, met dien verstande dat dan de 

administratie zich, voor de hoven en rechtbanken, kan keren tegen de begunstigde van de 

handeling waardoor ze misleid werd (eigen benadrukking).”335 Aan het oorzakelijk verband 

wordt aldus een bijkomende sluis toegevoegd: het nadeel moet het rechtstreekse gevolg zijn 

van de fout (de zogenaamde juridische causaliteit).336  

3.5.2 Juridische causaliteit en de Raad van State 

144. De Raad van State heeft een rijke traditie wanneer het gaat om de vereiste van het 

rechtstreeks verband. Ten eerste vereist het belang bij het vernietigingsberoep dat er een 

direct verband bestaat tussen het nadeel van de verzoeker en de bestreden bestuurshandeling 

(zie supra nr. 102). Ten tweede diende er voor het schorsingsberoep een rechtstreeks verband 

te bestaan tussen het ‘moeilijk te herstellen ernstig nadeel’ (MTHEN) enerzijds en de 

bestreden beslissing anderzijds.337 Deze vereiste werd afgeschaft door de hervormingen van 

de Raad van State in 2014. Ten derde duikt het rechtstreeks verband ook op bij de vergoeding 

                                                 
333 I. CLAEYS, “Schadevergoeding wegens een onwettige bestuurshandeling voor de hoven en 
rechtbanken of voor de Raad van State: een moeilijke keuze?” in M. VAN DAMME (ed.), De hervorming 
van de Raad van State, , Brugge, Die Keure, 2014, (186) 204. 

334 F. GLANSDORFF, “L'indemnité réparatrice : une nouvelle compétence du Conseil d'État vue par un 
civiliste”, JT 2014, nr. 25, (474) 476. 

335 Adv.RvS. nr. 53.933/AV, over een wetsvoorstel ‘met betrekking tot de Zesde Staatshervorming 
inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet’, Parl. St. Senaat 2012-13, nr. 5-
2233/2, 8-9. 

336 I. CLAEYS, “Schadevergoeding wegens een onwettige bestuurshandeling voor de hoven en 
rechtbanken of voor de Raad van State: een moeilijke keuze?” in M. VAN DAMME (ed.), De hervorming 
van de Raad van State, , Brugge, Die Keure, 2014, (186) 204. 

337 S. LUST en A.-S. VANDAELE, “Slagkracht van de Raad van State vergroot: (ver)nieuw(d) 
sanctiearsenaal in handen van de Raad van State” in J. VANDE LANOTTE, e.a., (eds.), 
Rechtsbescherming in het publiekrecht: kan er nog gebouwd worden in Vlaanderen?, Mechelen, 
Wolters Kluwer, 2016, (297) 369. 
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van buitengewone schade op grond van art. 11 RvS-wet.338 De schade moet immers het 

rechtstreeks gevolg zijn van de daad die door de administratieve overheid werd veroorzaakt. 

Met de vereiste van een rechtstreeks verband bedoelt de Raad van State dat het nadeel of de 

schade niet het gevolg mag zijn van een ander feit, noch zijn oorzaak mag vinden in een daad 

van de verzoeker zelf. Andere oorzaken van het nadeel worden onderzocht, om te kijken of de 

gevorderde sanctie (schorsing, vernietiging) volstaat om het nadeel (deels) te herstellen of te 

voorkomen.339 Indien een nadeel bijvoorbeeld ook het gevolg is van een onwettige handeling 

die werd veroorzaakt door onjuiste informatie van de betrokkene, zal een strikte toepassing 

van de adequatieleer ertoe leiden dat de verzoeker geen schadevergoeding ontvangt. Het 

nadeel dat de verzoeker ondervindt, kan immers niet rechtstreeks worden herleid tot de 

onwettige handeling zelf.  

3.5.3 De equivalentieleer 

145. Dat de afdeling wetgeving de draagwijdte van zijn bewoordingen niet goed inschatte, 

valt af te leiden uit een andere paragraaf van zijn advies. “Als de door de Raad van State 

vastgestelde onwettigheid haar oorsprong vindt in een fout of vergissing begaan door de 

begunstigde van de handeling (als hij bijvoorbeeld aan de overheidsinstantie onjuiste 

informatie verstrekt heeft), dan leunt de omstandigheid dat de overheid te goeder trouw 

gehandeld heeft en daarbij de nodige omzichtigheid aan de dag gelegd heeft, maar door 

onjuiste informatie misleid werd, aan bij de hypothese van de foutloze aansprakelijkheid.”340 

De Raad doet met andere woorden zelf blijken dat hij toch een schadevergoeding kan 

toekennen indien het nadeel rechtstreeks voortvloeit uit een andere oorzaak dan de 

onwettigheid. 

146. De rechtspraak van de Raad evolueert in dezelfde richting. Bij arrest van 10 oktober 

2018 boog hij zich over een verzoek tot schadevergoeding van een winkelier die beweerde 

een nadeel te hebben ondervonden wegens een onwettige toelating tot het inzamelen van 

                                                 
338 P. LEWALLE en L. DONNAY, Contenieux Administratif, Brussel, Larcier, 2008, 518 en de aldaar 
aangehaalde rechtspraak. 

339 S. LUST en A.-S. VANDAELE, “Slagkracht van de Raad van State vergroot: (ver)nieuw(d) 
sanctiearsenaal in handen van de Raad van State” in J. VANDE LANOTTE, e.a., (eds.), 
Rechtsbescherming in het publiekrecht: kan er nog gebouwd worden in Vlaanderen?, Mechelen, 
Wolters Kluwer, 2016, (297) 369. 

340 Adv.RvS. nr. 53.933/AV, over een wetsvoorstel ‘met betrekking tot de Zesde Staatshervorming 
inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet’, Parl. St. Senaat 2012-13, nr. 5-
2233/2, 8-9. 
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geld voor zijn vitrine.341 Dit zou hebben geresulteerd in het verlies van cliënteel en de 

aantasting van de reputatie van de uitbater.  

De Raad opperde dat « le requérant doit ainsi faire la démonstration d'un lien de causalité 

entre l'illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint, cette démonstration devant établir 

que ce préjudice ne se serait pas produit sans l'illégalité commise par l'autorité » . De 

verzoeker maakt het vervolgens niet aannemelijk dat het nadeel zich niet zou hebben 

voorgedaan zonder de vergunning. Immers, zo oordeelt de Raad, is er geen enkele toelating 

vereist om op die plek leurdersactiviteiten uit te voeren. Aldus had de onwettig bevonden 

beslissing helemaal geen invloed op het nadeel dat de verzoeker leed. De bewoordingen die 

de Raad in dit arrest gebruikt, alsook het totale gebrek aan verwijzing naar de vereiste van een 

rechtstreeks verband, suggereren dat de equivalentieleer wordt verkozen boven de 

adequatieleer. Andere arreste bevestigen dit vermoeden.342 

3.5.4 De zogenaamde samenlopende onwettigheid 

147. Uit de equivalentieleer volgt niet alleen dat de schade of het nadeel zich in concreto 

niet zou mogen hebben voorgedaan indien de onwettigheid niet werd begaan. Een minstens 

even essentieel kenmerk van de equivalentieleer is immers het principe van de zogenaamde 

gemeenschappelijke en samenlopende fout (voor de burgerlijke omschrijving, zie supra rn. 40 

e.v.). 

Wat betreft samenlopende en gedeelde fouten is Art. 11bis RvS-wet duidelijk: “elke 

verzoekende of tussenkomende partij die de nietigverklaring van een akte, een reglement, of 

een stilzwijgend afwijzende beslissing vordert […] kan aan de afdeling bestuursrechtspraak 

vragen om haar bij wijze van arrest een schadevergoeding tot herstel toe te kennen ten laste 

van de steller van de handeling […] (eigen benadrukking)”. Uit een strikte lezing van deze 

bepaling kan men afleiden dat enkel de overheid die de handeling formeel uitvaardigde, 

aansprakelijk kan worden gesteld. 

148. Het is echter niet ondenkbaar dat een onwettige handeling officieel wordt uitgevaardigd 

door één overheid, maar dat andere overheden werden betrokken bij de totstandkoming ervan 

                                                 
341 RvS (15e K) 10 oktober 2018, nr. 242.594, SA x-dim. 

342 RvS (8e K) 11 december 2018, nr. 243.207, Villain; RvS (8e K) 11 december 2018, 243.203, Libert; 
RvS (11e K) 16 januari 2018, nr. 240.459, Van Der Elst, overweging 24; RvS (7e K) 14 december 2017, 
nr. 240.183, NV Pi Pharma; RvS (15e K) 14 juli 2017, nr. 238.832, SPRL Dothée blocs et matériaux; 
RvS (8e K) 22 mei 2017, nr. 238.274, Dubuisson; RvS (8e K) 9 mei 2017, 238.121, Steurbaut; RvS (8e 
K) 20 april 2017, nr. 237.963, Paternostre; RvS (8e K) 27 september 2016, nr. 235.884, Glaudot. 
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(nl. samenlopende fout).343 Dit uit zich onder andere bij de keuze van de verwerende partijen 

door het auditoraat: “dans le cadre d'un recours en annulation devant le Conseil d'État, qui est 

d'abord un procès fait à un acte, la partie adverse est l'autorité administrative qui a pris la 

décision attaquée ou qui y est intervenue.”344  

Voorts is het mogelijk dat de schade het gevolg is van verschillende, maar allemaal 

noodzakelijke, gebeurtenissen (de zogenaamde samenlopende fout, zie supra rn. 72 e.v.).345 

Indien de benadeelde enkel de aansprakelijkheid van de formele steller van de handeling in 

het gedrang kan brengen, blijft de veroorzaker van de ‘samenlopende onwettigheid’ buiten 

schot. Voor de verweerder is dit nadelig, omdat hij naderhand een regresvordering moet 

instellen bij de burgerlijke rechter. Ook voor de verzoeker is dit nadelig, want hij bezit niet de 

keuzevrijheid om de meest solvabele partij aan te spreken.346  

149. Hoe de Raad hiermee omspringt, is op dit moment onduidelijk. Een tipje van de sluier 

werd gelicht in het arrest VZW Association Val d’Amblève, alwaar hij overweegt dat: “la requête 

qui contient la demande d'annulation de l'arrêté communal attaqué et la demande d'indemnité 

réparatrice est unique; que le fonctionnaire technique est intervenu dans la procédure 

administrative; qu'en conséquence, il y a lieu de maintenir la Région wallonne à la cause” 

(eigen benadrukking).347 Aldus blijft de Waalse gewestregering, ondanks dat ze niet de steller 

is van de bestreden handeling348, ook betrokken als partij in de aansprakelijkheidsprocedure. 

Naar de redenen achter deze overweging blijft het gissen. Enerzijds is het best mogelijk dat 

de Raad de betrokkenheid van de Waalse regering nodig achtte om zijn matigingsbevoegdheid 

uit te oefenen. Zoals hierboven reeds besproken, bezit de Raad immers de mogelijkheid om 

de hoogte van de schadevergoeding te milderen indien een andere actor eveneens een zekere 

verantwoordelijkheid draagt. Anderzijds kan het best dat de Raad meent dat ook de andere 

                                                 
343 RvS (9e K) 27 oktober 2015, nr. 232.706, Van Den Steen, alwaar de Raad oordeelt dat “noch 
voornoemd artikel 11bis, noch enige andere grondwets- of wetsbepaling, verleent de Raad van State 
de bevoegdheid om een schadevergoeding tot herstel toe te kennen ten laste van een particulier”. 

344 RvS (8e K) 14 maart 2017, nr. 237.637, Lovenfosse e.a. 

345 Dit is voornamelijk interessant in het kader van het leerstuk omtrent de complexe rechtshandeling, 
waarbij heel wat voorbereidende rechtshandelingen de uiteindelijke beslissing voorafgaan. De 
onwettigheid van de bestreden beslissing kan dan het resultaat zijn van een onwettigheid die kleefde 
aan een voorafgaande beslissing. Die voorafgaande beslissing is echter niet altijd genomen door de 
verweerder. 

346 S. LUST en A.-S. VANDAELE, “Slagkracht van de Raad van State vergroot: (ver)nieuw(d) 
sanctiearsenaal in handen van de Raad van State” in J. VANDE LANOTTE, e.a., (eds.), 
Rechtsbescherming in het publiekrecht: kan er nog gebouwd worden in Vlaanderen?, Mechelen, 
Wolters Kluwer, 2016, (297) 352. Of eigenlijk bezit hij die keuzevrijheid wel, want hij beslist immers zelf 
over de te volgen weg (over het electa una via-principe, zie rn. 95). 

347 RvS (8e K) 12 april 2016, nr. 234.362, VZW Association du Val d’Amblève. 

348 Dat was de gemeente Stoumont. 
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betrokkene aansprakelijk kan worden gesteld, zeker als het gaat om een administratieve 

overheid. De uitspraak resulteerde echter in een anticlimax, want de Raad wees zijn 

bevoegdheid af wegens de eerdere intrekking van de bestreden rechtshandeling (zie omtrent 

die rechtshandeling supra rn. 117).  

3.5.5 Tussenbesluit 

150. Hoewel het advies van de afdeling wetgeving anders deed vermoeden, huldigt de Raad 

van State bij het toekennen van de schadevergoeding vandaag prima facie de 

equivalentieleer. De toekomst zal echter moeten uitwijzen of de Raad ook andere 

onwettigheden meeneemt bij de beoordeling van de aansprakelijkheidsvordering. Als hij de 

principes van de zogenaamde gemeenschappelijke en samenlopende fout aan zich voorbij 

laat gaan, dan schuift hij daarmee ook de equivalentieleer terzijde. 

3.6 GEVOLG: EEN SCHADEVERGOEDING 

3.6.1 Inleiding 

151. De verzoekende of tussenkomende partij die de nietigverklaring van een onwettige 

beslissing vordert, heeft ten slotte recht op een schadevergoeding indien zij kan aantonen dat 

haar nadeel het gevolg is van een onwettigheid.349  

3.6.2 Enkel herstel in de vorm van een geldsom 

152. De parlementaire voorbereidingen van art. 11bis RvS-wet zijn duidelijk. De 

schadevergoeding “kan enkel bestaan in de toekenning van een geldsom en niet in een herstel 

in natura, wat haar onderscheidt van het herstel van de schade op basis van de artikelen 1382 

tot 1386 van het Burgerlijk Wetboek, dat in eerste orde het herstel in natura veronderstelt.”350  

Het klopt inderdaad dat de burgerlijke rechter in hoofdorde nagaat of de schade hersteld kan 

worden in natura (zie supra rn. 75). De memorie van toelichting overschat daarentegen wel 

                                                 
349 De Raad van State kende tot 1 mei 2019 negentien keer een schadevergoeding toe in het kader van 
art. 11bis RvS-wet. De bedragen daarvan waren zeer uiteenlopend, en varieerden van 1 euro 
symbolische schadevergoeding (RvS (13e K) 24 januari 2017, nr. 237.118, ASBL L’érablière) tot wel 
47.713 euro (RvS (6e K) 31 maart 2017, nr. 237.894, SA TRBA). 

350 Wetsvoorstel (P. MAHOUX, e.a.) met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de 
aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, Parl.St. Senaat 2012-13, nr. 5-2233/1, 7;  
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het onderscheid met de schadevergoeding tot herstel. Zoals hierboven reeds aangehaald, 

komt een nadeel immers pas in aanmerking voor vergoeding indien het nog niet op andere 

wijze werd hersteld. Het vernietigingsarrest351 zelf, alsook de mogelijke bijkomende sancties 

(injuctie met eventuele dwangsom, substitutie) gelden allemaal als een vorm van herstel in 

natura (zie supra rn. 133). Het grote verschil berust erin dat de Raad, anders dan de burgerlijke 

rechter352 niet alle burgerrechtelijke gevolgen van de onwettige beslissing ongedaan kan 

maken.353 

3.6.3 Symbolische schadevergoeding voor (natuur)verenigingen? 

153. Het valt op dat de Raad van State zich tot op heden steeds beperkte tot de toekenning 

van een symbolische euro schadevergoeding aan milieuverenigingen wegens krenking van 

hun statutaire doelstelling. Zo oordeelde hij in een arrest van 8 december 2016354 dat alle 

natuurlijke personen recht hadden op een vergoeding tussen de 3.930 euro en 5.240 euro. De 

enige rechtspersoon, VZW Milieusteunpunt Huldenberg, ontving slechts een enkele euro ten 

symbolische titel. De Raad overwoog het volgende: 

 

“Met betrekking tot de aangetoonde morele schade dient te worden 

vastgesteld dat het voortbestaan en het realiseren van het statutair doel 

van de eerste verzoekende partij op fundamentele wijze in het gedrang 

wordt gebracht. Van de andere aangevoerde schade en nadelen 

ondervindt zij als rechtspersoon geen hinder. De eerste verzoekende 

partij zet niet cijfermatig uiteen welke concrete schade zij, als 

milieuvereniging, zou hebben geleden als gevolg van “het ondergraven” 

van de realisatie van haar statutair doel. Zelfs indien kan worden 

aangenomen dat een milieuvereniging in geval van bewezen schade, ten 

laste van de aansprakelijke, meer kan verkrijgen dan een symbolische 

vergoeding van één euro, geldt voor haar ook de op iedere benadeelde 

eiser rustende verplichting om de werkelijke schade te bewijzen. Bij 

gebreke daarvan moet, in het huidige geval, die schade worden begroot 

                                                 
351 Inclusief de motieven die onverbrekelijk met het dictum verbonden zijn. 

352 Die overigens ook aan bepaalde voorwaarden gebonden is. 

353 Zie A. WIRTGEN, “De schadevergoeding tot herstel door de Raad van State”, TBP 2017, nr. 7, (459) 
488. 

354 RvS (7e K) 8 december 2016, nr. 236.697, VZW Milieusteunpunt Huldenberg e.a. 
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op globaal één euro ten symbolische titel, te meer daar de nietigverklaring 

aan de eerste verzoekende partij de nodige morele voldoening heeft 

verschaft.” 

 

In het arrest Erablière buigt de Raad zich over een gelijkaardig verzoek.355 Deze keer verwijst 

hij naar een arrest van het Grondwettelijk Hof, waarin wordt geoordeeld dat art. 1382 BW het 

gelijkheidsbeginsel schendt “in de interpretatie dat het zich ertegen verzet dat aan een 

rechtspersoon die is opgericht en in het rechtsverkeer optreedt ter verdediging van een 

collectief belang, zoals de bescherming van het leefmilieu of bepaalde bestanddelen ervan, 

een morele schadevergoeding wegens aantasting van het collectief belang waarvoor hij is 

opgericht wordt toegekend, die verder gaat dan een symbolische vergoeding van één euro.”356 

Evenwel oordeelt de Raad van State dat “l'admission de principe du préjudice écologique 

comme dommage personnel ne dispense toutefois pas l'association requérante d'une certaine 

démonstration de la réalité du préjudice collectif qu'elle allègue, ni du lien entre le préjudice 

écologique ou certains aspects de celui-ci et l'illégalité sanctionnée par le Conseil d'Etat”. 

Omdat de verzoekende partij er niet in slaagt om de omvang van de schade te bewijzen, wordt 

hem slechts een enkele euro aan schadevergoeding toegekend. 

154. De Raad sluit, in navolging van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, aldus niet 

uit dat een hogere schadevergoeding dan één euro wordt toegekend indien de werkelijke 

schade bewezen wordt. De moeilijkheid om de omvang van een nadeel aan te tonen, vormt 

echter een intrinsiek kenmerk van morele schade. Daardoor lijken situaties waarbij de Raad 

afwijkt van het symbolische bedrag bijna ondenkbaar.  

3.6.4 De matigingsbevoegdheid 

155. Luidens art. 11bis, eerste lid, RvS-wet blijkt evenwel dat de Raad de schadevergoeding 

slechts kan toekennen “met inachtneming van alle omstandigheden van openbaar en 

particulier belang.” Deze bepaling schept een verband met de herstelvergoeding wegens 

buitengewone schade (art. 11 RvS-wet).357 Daarbij bepaalt de Raad de omvang van de 

vergoeding immers “naar billijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden van 

openbaar en particulier belang”.  

                                                 
355 RvS (13e K) 24 januari 2017, nr. 237.118, ASBL L’erablière. 

356 GwH 21 januari 2016, nr. 7/2016. 

357 F. GLANSDORFF, “L'indemnité réparatrice : une nouvelle compétence du Conseil d'État vue par un 
civiliste”, JT 2014, nr. 25, (474) 477. 
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De memorie van toelichting is over deze gelijkenis uitzonderlijk duidelijk: “In het kader van dit 

contentieux [, namelijk de. vergoeding wegens buitengewone schade,] beschikt de Raad van 

State over een zeer ruime beoordelingsbevoegdheid. Hij kan naargelang het geval een 

volledig of gedeeltelijk herstel van de buitengewone schade toekennen volgens wat hem billijk 

lijkt. Het enige voorbehoud is dat de toegekende vergoeding in principe niet hoger mag liggen 

dan de in het voorafgaande verzoek gevraagde vergoeding. De in de voorgestelde bepaling 

[,nl. art. 11bis RvS-wet,] bedoelde vergoeding is dus op dit begrip geïnspireerd, maar ze 

verschilt er ook van in bepaalde opzichten. Het karakter van het herstel van de schade wordt 

aldus benadrukt, eerder dan het begrip van de uitspraak « naar billijkheid».”358 De ratio legis 

achter dit uitzonderingsregime berust in “de noodzaak om een evenwicht te behouden tussen 

de partij die de nietigverklaring vordert en de verwerende partij, in die zin dat die laatste niet  

over  de mogelijkheid beschikt om de volgens haar meest voordelige procedurele weg te 

kiezen, aangezien ze gebonden is door de keuze van de partij die  de vergoeding vraagt.”359 

Uit het bovenstaande volgt dat de vergoeding geenszins integraal moet overeenstemmen met 

de waarde van het nadeel. De Raad bezit een zeer grote appreciatiemarge wanneer hij de 

omvang ervan bepaalt. Desalniettemin benadrukt de memorie van toelichting het karakter van 

de schadevergoeding tot herstel, die beoogt om de benadeelde een zo volledig mogelijk 

genoegdoening te verschaffen. Een andere opvatting zou het adjectief “herstel” immers 

ontnemen van alle mogelijke betekenis.360 Aldus is het de rechter niet toegestaan om naar 

billijkheid te oordelen, en wordt zijn vrijheid wel degelijk begrensd.  

156. Verschillende auteurs opperden reeds enkele mogelijke omstandigheden van 

openbaar en particulier belang. Zo zou de Raad de financiële draagkracht van de verwerende 

partij in rekening kunnen brengen, hetgeen hij reeds deed in het raam van het 

vergoedingscontentieux op grond van art. 11 RvS-wet.361 Anderzijds is het mogelijk dat de 

Raad, wanneer hij de gevolgen van een vernietigde bestuurshandeling handhaaft, het nadeel 

van de verzoeker mee in rekening brengt.362 LUST en VANDAELE argumenteren bovendien 

                                                 
358 Wetsvoorstel (P. MAHOUX, e.a.) met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de 
aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, Parl.St. Senaat 2012-13, nr. 5-2233/1, 7. 

359 Wetsvoorstel (P. MAHOUX, e.a.) met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de 
aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, Parl.St. Senaat 2012-13, nr. 5-2233/1, 7. 

360 L. DONNAY et M PÂQUES, “L’indemnité réparatrice, entre questions existentielles et réponses 
raisonnables” in D. RENDERS (ed.), La responsabilité des pouvoirs publics, Brussel, Bruylant, 2016, 
(127) 150. 

361 A. WIRTGEN, “De schadevergoeding tot herstel door de Raad van State”, TBP 2017, (459) 467, en 
de aldaar aangehaalde rechtspraak. 

362 S. LUST en A.-S. VANDAELE, “Slagkracht van de Raad van State vergroot: (ver)nieuw(d) 
sanctiearsenaal in handen van de Raad van State” in J. VANDE LANOTTE, e.a., (eds.), 



 

97 

 

dat de matigingsbevoegdheid de overheid kan aanmoedigen om spontaan over te gaan tot 

herstel van de schade in natura. In dat kader zou de verzoeker aan de Raad van State 

verschillende scenario’s kunnen voorleggen die verschillen naargelang de wijze waarop de 

verwerende partij het vernietigingsarrest uitvoert. Indien de verwerende partij het voor de 

verzoekende partij meest gunstige scenario verkiest, zou dit de hoogte van de 

schadevergoeding in een voor haar voordelige wijze kunnen beïnvloeden.363 

157. Hoewel er maar weinig (legale) omstandigheden in te beelden zijn die niet in 

aanmerking komen voor de matigingsbevoegdheid364, lijkt de Raad een zekere 

terughoudendheid aan de dag te leggen bij de uitoefening ervan. In de begindagen van het 

schadevergoedingscontentieux werd al snel duidelijk dat de Raad verkiest om een integrale 

vergoeding toe te kennen.365 Een analyse van alle arresten waarbij hij een vergoeding toekent 

leert dat hij deze minimalistische toepassing nog steeds handhaaft. De reden voor deze 

terughoudende opstelling schuilt mogelijk in de vrees dat kleinere schadevergoedingen tot 

gevolg zouden hebben dat de verzoeker een procedure voor de gewone rechter verkiest.366 

Dit neemt echter niet weg dat hij de matigingsbevoegdheid regelmatig vermeldt367, alsook 

overgaat tot een begroting van de schade ex aequo et bono indien dit niet anders kan.368 

3.6.5 De schadevergoeding wordt toegekend aan degene die de vernietiging 

vordert of ondersteunt 

158. Luidens art. 11bis RvS-wet “kan elke verzoekende of tussenkomende partij die de 

nietigverklaring van een akte, een reglement, of een stilzwijgend afwijzende beslissing 

                                                 
Rechtsbescherming in het publiekrecht: kan er nog gebouwd worden in Vlaanderen?, Mechelen, 
Wolters Kluwer, 2016, (297) 375. 

363 S. LUST en A.-S. VANDAELE, “Slagkracht van de Raad van State vergroot: (ver)nieuw(d) 
sanctiearsenaal in handen van de Raad van State”, in J. VANDE LANOTTE e.a., (eds.), 
Rechtsbescherming in het publiekrecht: kan er nog gebouwd worden in Vlaanderen?, Mechelen, 
Wolters Kluwer, 2016, (297) 375. 

364 I. CLAEYS, “Schadevergoeding wegens een onwettige bestuurshandeling voor de hoven en 
rechtbanken of voor de Raad van State: een moeilijke keuze?” in M. VAN DAMME (ed.), De hervorming 
van de Raad van State, Brugge, Die Keure, 2014, (185) 197. 

365 C. MATHIEU, “De Raad van State geeft geleidelijk aan vorm aan de schadevergoeding tot herstel: 
antwoorden en nieuwe vragen”, CDPK 2016, afl. 1, (40) 53. 

366 Adv.RvS. nr. 53.933/AV, over een wetsvoorstel ‘met betrekking tot de Zesde Staatshervorming 
inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet’, Parl. St. Senaat 2012-13, nr. 5-
2233/2, 8. 

367 Zie RvS (13e K) 27 februari 2017, nr. 237.495, Dubrecq. 

368 Zie RvS (8e K) 11 december 2018, nr. 243.203, Libert. 
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vordert […] aan de afdeling bestuursrechtspraak vragen om haar bij wijze van arrest een 

schadevergoeding tot herstel toe te kennen” (eigen benadrukking). Aan de tussenkomende 

partij die de verzoekende partij niet ondersteunt, kan aldus geen schadevergoeding worden 

toegekend. 

Deze regel getuigt van weinig voeling met de realiteit. In veel gevallen zal de tussenkomende 

partij die de vrijwaring van de bestreden behandeling beoogt, ook nadeel ondervinden van de 

onwettigheid.369 Zo is het niet ondenkbaar dat de begunstigde van een omgevingsvergunning 

reeds startte met bouwwerken die hij ten gevolge van een onwettigheid eventueel moet 

stilleggen of terugdraaien, hetgeen ook voor hem schadelijk is.  

3.7 RECHTSMIDDELEN 

159. Zoals eerder aangehaald, zijn rechtsmiddelen procedures die openstaan voor 

procespartijen of derden die een nieuwe beslissing beogen in een geschil waarover een 

rechter reeds geheel of gedeeltelijk uitspraak heeft gedaan. De rechtsmiddelen tegen 

uitspraken van de gewone rechter vinden hun grondslag in het gerechtelijk wetboek, terwijl de 

rechtsmiddelen tegen uitspraken van de Raad van State voortvloeien uit het Algemeen 

Procedurereglement. 

A. Verzet 

160. Luidens artikel 40 Algemeen Procedurereglement zijn arresten gewezen op grond van 

art. 11bis vatbaar voor verzet. Verzet kan worden ingesteld door de partij die verstek heeft 

gelaten, dit wil zeggen dat ze zich heeft onthouden van enig verweer.370  

B. Derdenverzet 

161. Daarnaast is het overeenkomstig artikel 47 Algemeen Procedurereglement mogelijk 

om derdenverzet in te stellen tegen elk arrest dat uitspraak doet over de schadevergoeding tot 

herstel. Het derdenverzet is een rechtsmiddel ten voordele van een benadeelde niet-

                                                 
369 S. LUST en A.-S. VANDAELE, “Slagkracht van de Raad van State vergroot: (ver)nieuw(d) 
sanctiearsenaal in handen van de Raad van State” in J. VANDE LANOTTE, e.a., (eds.), 
Rechtsbescherming in het publiekrecht: kan er nog gebouwd worden in Vlaanderen?, Mechelen, 
Wolters Kluwer, 2016, (297) 352. 

370 RvS 15 oktober 2009, nr. 196.991, Hanssens; RvS (7e K) 8 januari 2004, nr. 127.586, Popelier; RvS 
21 februari 2002, nr. 103.900, Boedt; A. COPPENS, “Herziening door de Raad van State”, NJW 2015, 
nr. 324, 439. 
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procespartij die geen kennis had van de zaak, en van het bestaan ervan slechts kennis kreeg 

toen een vordering tot tussenkomst niet meer mogelijk bleek.371 

C. De herziening 

162. Het beroep tot herziening is enkel ontvankelijk indien er sinds de uitspraak van het 

arrest doorslaggevende stukken zijn teruggevonden die door toedoen van de tegenpartij waren 

achtergehouden of indien het arrest werd gewezen op als vals erkende of vals verklaarde 

stukken.372 Ook dit rechtsmiddel kan worden aangewend tegen arresten gewezen op grond 

van art. 11bis RvS-wet. 

D. Cassatieberoep wegens een geschil van attributie   

163. In beginsel staat tegen uitspraken van de Raad geen voorziening in cassatie open. De 

enige uitzondering hierop vindt men in artikel 33 RvS-wet, waaruit volgt dat tegen afwijzing of 

erkenning van materiële bevoegdheid door de Raad een voorziening in cassatie mogelijk is 

(ook wel een geschil van attributie genoemd).  

Het Hof van Cassatie kreeg vooralsnog slechts één keer de mogelijkheid om zich over een 

zaak in ‘publieke’ schadevergoedingscontentieux te buigen. In het arrest Legrand hield het 

immers de voorwaarde van ‘onwettigheid’ boven de doopvont (voor een uitgebreide 

bespreking zie supra rn. 118). Op het eerste zicht verbaast dit, want het Hof is in deze context 

enkel bevoegd voor attributieconflicten. De vereiste van onwettigheid is echter niet enkel een 

modaliteit van de schadevergoeding tot herstel, maar ook een ontvankelijkheidsvoorwaarde. 

De Raad van State heeft immers geen rechtsmacht om zich uit te spreken over een 

schadevergoeding indien hij niet eerder bij arrest een onwettigheid vaststelde. De inhoud van 

die onwettigheid bepaalt aldus ook de materiële bevoegdheid van de Raad, en dit is een 

rechtsvraag waarvoor het Hof van Cassatie wel degelijk bevoegd is.373 Vanuit die redenering 

is het in de ogen van DONNAY en PÂQUES niet vanzelfsprekend dat het Hof van Cassatie 

ook de andere schadevergoedingsmodaliteiten beoordeelt. 374 

                                                 
371 RvS 25 februari 2013, nr. 222.610, stad Ieper. 

372 Art. 31 RvS-wet; zie RvS 15 januari 2014, nr. 266.093, XXXX. 

373 Zie P. LEJEUNE, “L’indemnité réparatrice devant le Conseil d’État: une procédure en devenir”, JT 
2019, (237) 239. 

374 L. DONNAY en M. PÂQUES, “L’indemnité réparatrice à lépreuve du pratique, entre avancées 
raisonnables et questions résiduelles”, Rev.Dr.Ulg 2018, (381) 388. 
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164. Andere auteurs menen dat heel wat rechtsvragen omtrent de toepassingsvoorwaarden 

van art. 11bis Rvs-wet herleid kunnen worden tot een attributieconflict.375 Zij argumenteren dat 

de bevoegdheid van de rechterlijke macht algemeen is, en die van de Raad van State 

bijzonder. Zo zou de Raad zijn interpretatie van het causaal verband moeten baseren op die 

van de rechterlijke macht. De rechtsmacht om dat niet te doen, zou hem niet zijn toegekend.  

Mijns inziens strookt deze theorie niet met de werkelijkheid. Immers, art. 144 e.v. van de 

Belgische Grondwet zet de bevoegdheden van de gerechtelijke en buitengerechtelijke 

rechtscolleges op gelijke voet. Het gaat om parallelle bevoegdheden, en de uitvoering ervan 

door de rechterlijke macht heeft absoluut geen invloed op de uitoefening ervan door de 

burgerlijke rechter.376 Kortom: de Raad van State heeft de vrijheid om de contouren van de 

schadevergoeding tot herstel autonoom te bepalen. 

E. Geen hoger beroep 

165. Het Algemeen Procedurereglement voorziet niet in de mogelijkheid van een hoger 

beroep. Dit betekent dat de Raad van State bij zijn eerste arrest ook een definitieve uitspraak 

heeft geveld, behoudens wat betreft cassatieberoep wegens een attributieconflict. 

3.8 CONCLUSIE 

166. In zijn vijfjarig bestaan kreeg de schadevergoeding tot herstel geleodelijk aan vorm. 

Heel wat procedurele en materiële voorwaarden zijn thans grondig uitgewerkt in rechtspraak 

en rechtsleer. Desalniettemin bestaat er heel wat onduidelijkheid. Een groot deel van die 

onduidelijkheid valt te herleiden tot het spanningsveld tussen het ‘objectieve’ en ‘subjectieve’ 

beroep. Zo valt het op dat de Raad van State moeilijkheden heeft om subjectieve en 

persoonlijke factoren mee te nemen in het oordeel naar ontvankelijkheid van de 

schadevergoeding tot herstel. Wat betreft het behandelen van de 

schadevergoedingsverzoeken na afwijzing van het vernietigingsberoep377, blijft het duidelijk 

moeilijk om oude principes los te laten. Toch staat die minimalistische houding onder druk, of 

dat doet althans de soepelere opvatting over de vereiste van het volgehouden belang blijken. 

                                                 
375 Zie P. LEJEUNE, “L’indemnité réparatrice devant le Conseil d’État: une procédure en devenir”, JT 
2019, (237) 239. 

376 L. DONNAY en M. PÂQUES, “L’indemnité réparatrice à lépreuve du pratique, entre avancées 
raisonnables et questions résiduelles”, Rev.Dr.Ulg 2018, (381) 388. 

377 Bijvoorbeeld omwille van het verlies van belang, de intrekking, vervanging of vernietiging van de 
bestuurshandeling. 
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Pluspunten van de schadevergoeding tot herstel vallen voornamelijk te herleiden tot haar 

efficiëntie. De verzoeker kan in een enkele vordering zowel het herstel van het objectieve recht 

als zijn subjectieve recht bekomen. Overigens worden discussies over het subjectieve 

foutfacet, zoals de eenheidsleer en de onoverkomelijke dwaling, volledig nutteloos. Daarnaast 

is de schadevergoeding tot herstel interessant voor verenigingen zonder winstoogmerk, want 

zij maken meer kans op een vergoeding dan bij de burgerlijke rechter. Ten slotte bekomt de 

verzoekende partij veeleer een integrale vergoeding. 

De nadelen zijn ook duidelijk. De korte beroepstermijn maakt het niet altijd eenvoudig om een 

beredeneerde keuze te maken. Het lijkt overigens prima facie niet mogelijk om zelf andere 

verantwoordelijken van de handeling aan te spreken. Daarnaast kan de betrokken zelf, 

bijvoorbeeld door middel van de intrekking van de bestreden handeling, voorkomen dat de 

Raad van State zich over vergoedingsvordering buigt. Als de schade met zekerheid uit een 

actuele toekomst voortvloeit, is het niet zeker dat de Raad van State die laat herstellen. Ten 

slotte bestaat steeds de kans dat hij het bedrag van de schadevergoeding matigt.  
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DEEL 4      VERSCHILLEN EN GELIJKENISSEN 

4.1 INLEIDING 

167. Dit deel formuleert een antwoord op de eerste primaire onderzoeksvraag: “wat zijn de 

formele en materiële verschillen tussen de vordering tot schadevergoeding wegens 

aansprakelijkheid van de uitvoerende macht voor de burgerlijke rechter enerzijds en bij de raad 

van state anderzijds?”. Vooreerst schetst een tabel op overzichtelijke manier de gelijkenissen 

en verschillen tussen beide procedures (4.2). De meest relevante verschillen worden 

vervolgens uit de tabel gelicht en kort toegelicht (4.3). Voor een grondige omschrijving daarvan 

wordt verwezen naar deel VI.  

4.2 OVERZICHTSTABEL 

Vordering op grond van art. 1382-1383 BW 

wegens aansprakelijkheid van de uitvoerende 

macht 

De schadevergoeding tot hetstel voor de 

Raad van State 

PROCEDURELE ASPECTEN 

BELANG: 

Algemeen procesbelang overeenkomstig art. 17 

Ger.W. 

 

Het belang bij de schadevergoeding tot herstel is 

gelijk aan het belang bij het vernietigingsberoep, 

behoudens wat betreft de vereiste van het 

volgehouden belang. 

Collectief belang: enkel wanneer wettelijk 

voorzien.  

 

Collectief belag: moet niet wettelijk voorzien 

zijn. Vordering mogelijk indien er een voldoende 

specifieke band met statutaire doelstellingen 

bestaat. 

VERJARING: 

Verjaart na verloop van vijf jaar na kennisname 

schade of verzwaring ervan, in ieder geval twintig 

De beroepstermijn bedraagt zestig dagen na het 

arrest waarin de onwettigheid werd vastgesteld.  
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jaar na ontstaan. Kortere verjaringstermijn voor 

schuldvorderingen ten aanzien van federale 

regering en provinciebesturen. 

MATERIËLE MODALITEITEN 

FOUT - ONWETTIGHEID: 

Eenheidsleer: vernietigingsarrest volstaat om 

fout vast te stellen, indien de vernietiging volgde 

uit de schending van een ‘bepaalde’ regel.  

 

In principe volstaat elke onwettigheid van de 

bestreden handeling die bij arrest van de Raad 

van State wordt vastgesteld. Ook indien die niet 

uit een vernietigingsarrest volgt, kan er sprake 

zijn van onwettigheid. Dit is reeds bevestigd in het 

kader van het volgehouden belang. Over andere 

gevallen bestaat onduidelijkheid. 

Gegronde exceptie van onwettigheid vormt fout. Gegronde exceptie van onwettigheid ten aanzien 

van een niet-bestreden handeling is geen 

onwettigheid. 

Enkel de dwaling die een normaal zorgvuldige 

overheid in dezelfde omstandigheden ook zou 

hebben begaan sluit de aansprakelijkheid uit. 

Geen ruimte voor een subjectieve component. 

SCHADE – NADEEL: 

Legitiem, persoonlijk, vaststaand en zeker. Residueel, zeker, rechtstreeks, reeds berokkend. 

Toekomstige schade komt in aanmerking voor 

vergoeding. 

Een toekomstig nadeel komt prima facie niet in 

aanmerking voor vergoeding. 

Het verlies van een kans wordt aanzien als een 

vorm van schade. 

Het verlies van een kans wordt aanzien als een 

nadeel. 

OORZAKELIJK VERBAND: 
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Equivalentieleer. Equivalentieleer. 

De verantwoordelijke van elke handeling die een 

oorzakelijk verband vertoont met de schade, kan 

aansprakelijk worden gesteld. 

Volgens de tekst van de wet is enkel de steller 

van de bestreden handeling is aansprakelijk. In 

de praktijk bestaat daarover onduidelijkheid. 

SCHADEVERGOEDING: 

Integraal.  Met inachtneming van omstandigheden van 

openbaar en particulier belang. Tot op heden 

werd enkel de integrale schade vergoed.  

Principieel in natura, behoudens wat betreft de 

opportuniteit van een bepaalde beslissing. 

Herstel in natura door vernietiging, schorsing, 

injunctie of substitutie. Uitgesloten zijn de vormen 

van herstel die niet tot het sanctiearsenaal van de 

Raad behoren. 

In ondergeschikte orde bij equivalent. In de 

praktijk komt het meestal hierop neer. 

Residueel herstel door middel van geldelijke 

vergoeding. 

RECHTSMIDDELEN 

Verzet is mogelijk Verzet is mogelijk 

Derdenverzet is mogelijk Derdenverzet is mogelijk 

Herroeping van gewijsde  Herziening 

Hoger beroep Hoger beroep is niet mogelijk.. 

Voorziening in cassatie over alle rechtsvragen. Enkel voorziening in cassatie wegens 

attributieconflict.  
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4.3 RELEVANTE VERSCHILLEN 

168. Dit hoofdstuk beperkt zich tot de aanduiding van de verschillen die relevant zijn voor 

een toets aan het gelijkheidsbeginsel. Voor een uigebreide omschrijving ervan wordt verwezen 

naar deel VI. 

- De burgerlijke verjaringstermijn bedraagt minstens vijf jaar (zie rn. 46), terwijl de 

beroepstermijn bij de Raad van State zestig dagen bedraagt (zie rn. 98). 

- Rechtspersonen bezitten een meer beperkt vorderingsrecht bij de burgerlijke rechter 

(zie rn. 45) dan bij de Raad van State (zie rn. 101). 

- Terwijl de burgerlijke rechte ruimte laat voor de subjectieve component van de fout (zie 

rn. 51), is dit niet het geval bij de Raad van State (zie rn. 129). 

- Toekomstige schade komt in aanmerking voor vergoeding bij de burgerlijke rechter (zie 

rn. 69), terwijl dit bij de Raad van State prima facie niet het geval lijkt te zijn (zie rn. 

134). 

- Samenlopende en gedeelde fouten worden allemaal opgenomen in de 

aansprakelijkheidsvergelijking bij de burgerlijke rechter (zie rn. 72). Bij de Raad van 

State is dit vooralsnog niet het geval (zie rn. 147 e.v.). 

- De burgerlijke rechter bezit de mogelijkheid om de overheid te veroordelen tot het 

herstel van de schade in natura (zie rn. 75 e.v.). De Raad van State bezit die 

mogelijkheid niet, en kan enkel een geldelijke vergoeding opleggen (zie rn. 152). 

- De burgerlijke rechter legt principieel het integrale herstel van de schade op (zie rn. 78 

e.v.). De Raad van State kan daarentegen rekening houden “met alle omstandigheden 

van openbaar en particulier belang (zie rn. 155). 

- Tegen een uitspraak van de burgerlijke rechter kunnen partijen, behoudens de 

hierboven aangehaalde uitzonderingen, hoger beroep aantekenen (zie rn. 84). Tegen 

uitspraken van de Raad van State bestaat die mogelijkheid niet (zie rn. 165). 

- Tegen een uitspraak in laatste aanleg gewezen door de gewone rechter staat 

voorziening in cassatie open ten aanzien van alle rechtspunten (zie rn. 87). Tegen een 

uitspraak van de Raad kan deze techniek enkel worden aangewend wegens een 

attributieconflict (zie rn. 163). 
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DEEL 5      HET GELIJKHEIDSBEGINSEL EN 

BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEIDSREGIMES 

5.1 INLEIDING 

169. De tweede onderzoeksvraag peilt naar de conformiteit van art. 11bis RvS-wet met het 

gelijkheidsbeginsel. Dit komt neer op de toets van een wetsbepaling aan de Grondwet. Omdat 

dit de exclusieve bevoegdheid is van het Grondwettelijk Hof, staat dit deel op uiterst beknopte 

wijze stil bij zijn bevoegdheid (5.2). Vervolgens wordt de inhoud van het gelijkheidsbeginsel 

behandeld. Daarbij ligt in het bijzonder nadruk op de draagwijdte ervan ten aanzien van 

bijzondere aansprakelijkheidsregimes (5.3). Als het Hof besluit dat art. 11bis RvS-wet het 

gelijkheidsbeginsel schendt, heeft dit uiteraard gevolgen. Die komen aan bod in het laatste 

hoofdstuk (5.4).  

5.2 DE BEVOEGDHEID VAN HET GRONDWETTELIJK HOF 

5.2.1 De materiële bevoegdheid van het Grondwettelijk Hof 

A. Het toetsingsvoorwerp  

170. Het Grondwettelijk Hof spreekt zich uit over de conformiteit van formele wetten, 

decreten en ordonnanties met de bepalingen uit de Grondwet. Zodoende kunnen zowel 

federale wetten alsook de decreten en ordonnanties van de deelstaten het voorwerp uitmaken 

van een beroep. Dit louter formele criterium maakt het mogelijk dat het Hof bijvoorbeeld ook 

begrotingswetten, wetten tot instemming met internationale verdragen, 

samenwerkingsakkoorden, interpretatieve wetten of naturalisatiewetten toetst.378 

B. De toetsingsmaatstaf 

171. Het Grondwettelijk Hof onderzoekt de bovenstaande wetten niet in het licht van elke 

grondwetsbepaling. Luidens de artikelen 1 en 26 van de Bijzondere Wet op Het Grondwettelijk 

Hof379 kan het de bestreden norm immers uitsluitend toetsen aan de bevoegdheidsverdelende 

                                                 
378 J. VANDE LANOTTE en G.GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 
2014, 1509. 

379 BS 7 januari 1989. 
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regels, aan de bepalingen van titel II “De Belgen en hun rechten”, alsook aan de artikelen 170, 

172 en 191 van de Grondwet. 

Dit principe valt te nuanceren. Omdat het Hof van oordeel is dat het gelijkheidsbeginsel een 

integrerend deel uitmaakt van iedere bepaling die rechten en vrijheden waarborgt, is ook een 

onrechtstreekse toetsing mogelijk. Zo kan het Hof nagaan of een litigieuze norm overeenstemt 

met grondrechten die voortvloeien uit internationale verdragen zoals het EVRM. Bovendien 

acht het Hof zich bevoegd om wetten onrechtstreeks te toetsen aan algemene beginselen met 

Grondwettelijk waarde.380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5.2.2 Toegang tot het Grondwettelijk Hof 

172. Het Grondwettelijk Hof kan zich zowel ten gevolge van een rechtstreeks 

vernietigingsberoep als een prejudiciële vraag over een wetsbepaling buigen. 

A. Het vernietigingsberoep 

173. Zowel natuurlijke of rechtspersonen die van een belang doen blijken, de federale of 

gewestelijke ministerraad alsook de voorzitters van de wetgevende vergaderingen kunnen een 

beroep instellen bij het Grondwettelijk Hof (artikel 2 Bijz. W. GwH) .381  

In principe is het vernietigingsberoep slechts ontvankelijk indien het binnen de zes maanden 

na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad wordt ingesteld (art. 3, §1, Bijzondere Wet 

Grondwettelijk Hof). Wanneer het beroep wordt gericht tegen een instemmingswet met een 

internationaal verdrag, wordt deze termijn verkort tot zestig dagen (art. 3, §2, Bijzondere Wet 

Grondwettelijk Hof).  

In bepaalde gevallen wordt die beroepstermijn heropend.382 Dit is onder andere het geval voor 

alle verzoekers wanneer het Hof naar aanleiding van een prejudiciële vraag oordeelde dat de 

bestreden norm de Grondwet schendt (art. 4, 1°, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof).383 De 

                                                 
380 J. VANDE LANOTTE en G.GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 
2014, 1519. 

381 Indien twee derde van de leden daarom verzoeker. 

382 J. VANDE LANOTTE en G.GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 
2014, 1482. 

383 Daarnaast worde de beroepstermijn voor de respectievelijke ministerraden heropend (1) indien Hof 
een norm vernietigd heeft die hetzelfde onderwerp heeft en die vastgesteld is door een andere wetgever 
dan die welke de wet heeft aangenomen, of (2) indien een beroep werd ingesteld tegen een norm die 
hetzelfde onderwerp heeft en die vast en die vastgesteld is door een andere wetgever dan die welke de 
wet heeft aangenomen. 
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hernieuwde beroepstermijn gaat in op de dag van de bekendmaking van het arrest in het 

Belgisch Staatsblad. 

B. De prejudiciële vraag 

174. De overgrote meerderheid van de arresten die het Grondwettelijk Hof jaarlijks velt, 

worden gewezen op een prejudiciële vraag.384 Burgerlijke of administratieve rechtscolleges 

kunnen de formele wet niet zelf toetsen aan de Grondwet.385 Aldus moet het rechtscollege, 

wanneer tijdens een geschil de vraag rijst of een wettelijke bepaling overeenstemt met de 

Grondwet, in principe een prejudiciële vraag stellen aan het Grondwettelijk Hof.386  

Deze verplichting geldt niet altijd (art. 26, §2 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof). Ten eerste 

is het rechtscollege niet gehouden tot de prejudiciële vraagstelling indien het de zaak sowieso 

niet kan behandelen wegens gebrek aan rechtsmacht, tenzij de wetsbepaling waarop die 

afwijzing steunt zelf in vraag wordt gesteld (1°). Ten tweede is een prejudiciële vraag niet 

verplicht indien het Grondwettelijk Hof zich reeds eerder over een beroep met identiek 

voorwerp heeft uigesproken (2°, eerste lid). Ten derde is het rechtscollege waarvan een 

uitspraak vatbaar is voor hoger beroep, verzet of cassatieberoep, niet verplicht tot een 

prejudiciële vraag als de norm in kwestie de Grondwet klaarblijkelijk niet schendt of wanneer 

het rechtscollege meent dat een antwoord op de vraag niet onontbeerlijk is om toch uitspraak 

te doen (2°, tweede lid). Ten slotte bepaalt art. 26, §1bis van de Bijzondere Wet Grondwettelijk 

Hof dat “wetten waardoor een constituerend verdrag betreffende de Europese Unie of het 

Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de men en de 

fundamentele vrijheden of een Aanvullend Protocol bij dit Verdrag instemming verkrijgt” niet 

het voorwerp mogen vormen van een prejudiciële vraag. 

C. De toegang tot het Grondwettelijk Hof en art. 11bis RvS-wet  

175. De Wet van 16 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de 

aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet werd gepubliceerd in het Belgisch 

Staatsblad op 31 januari 2014. Dit is de wet die art. 11bis toevoegde aan de RvS-wet. In de 

                                                 
384 P. POPULIER, “De doorwerking van de prejudiciële arresten van het Grondwettelijk Hof in de 
rechtspraak”, CDPK 2010, (392) 392. 

385 Behoudens wat ordonnanties betreft. Die mogen door de gewone rechtbanken en de Raad van State 
worden getoetst aan de Grondwet en de Bijzondere Wet Brusselse Instellingen, doch niet aan titel II, 
art. 170, 172 en 191 Gw.; J. VANDE LANOTTE en G.GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, 
Brugge, Die Keure, 2014, 1490. 

386 J. VANDE LANOTTE en G.GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 
2014, 1492. 
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periode van zes maanden volgend op de publicatie, werd geen rechtstreeks 

vernietigingsberoep ingesteld.  

Aldus kan het Grondwettelijk Hof de grondwettigheid van de schadevergoeding tot herstel 

enkel beoordelen naar aanleiding van een prejudiciële vraag. Thans zijn in dit kader twee 

prejudiciële procedures hangende bij het Grondwettelijk Hof. De Raad stelde een eerste vraag 

naar aanleiding van het arrest Blomme387, en een tweede naar aanleiding van het arrest 

Dantinne388. Beide prejudiciële vragen peilen toevallig naar de verenigbaarheid van art. 11bis 

RvS-wet met het gelijkheidsbeginsel. Op moment van schrijven kwam het nog niet tot een 

uitspraak. 

5.3 HET GELIJKHEIDSBEGINSEL 

5.3.1 Begrip 

176. Ongeveer twee derde van de arresten van het Grondwettelijk Hof heeft betrekking op 

de verenigbaarheid van een wet met de artikelen 10 en 11 Gw., die de rechtsleer vaak 

gecategoriseert als het gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel.389 Luidens art. 10, tweede lid 

Gw. zijn “de Belgen […] gelijk voor de wet; zij alleen zijn tot de burgerlijke en militaire 

bedieningen benoembaar, behoudens de uitzonderingen die voor bijzondere gevallen door 

een wet kunnen worden gesteld.” Art. 11 Gw. luidt als volgt: “het genot van de rechten en 

vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie verzekerd worden. Te dien 

einde waarborgen de wet en het decreet inzonderheid de rechten en vrijheden van de 

ideologische en filosofische minderheden”. 

Het gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel gebiedt dat elk rechtssubject390 op een gelijke 

wijze door de wet wordt behandeld. Daarbij valt niet te vergeten dat ongelijke behandelingen 

                                                 
387 Zie RvS (15e K) 26 oktober 2017, nr. 239.646, Blomme. 

388 Zie RvS (8e K) 16 november 2018, nr. 242.976, Dantinne. 

389 Tussen 1989 en 2015 hadden 63% van de arresten betrekking op een vermeende schending van 
het gelijkheidsbeginsel, zie L. LAVRYSEN, J. THEUNIS, J. GOOSSENS, P. CANNOOT en V. 
MEERSCHAERT, “Developments in Belgian constitutional law: the year 2015 in review”, 
http://www.iconnectblog.com/2016/10/developments-in-belgian-constitutional-law-the-year-2015-in-
review/ (raadpleging 17/04/2019). 

390 Luidens art. 10, tweede lid GW zijn alle “Belgen” gelijk voor de wet. De vraag dat ook de overheid, 
als publiekrechtelijke rechtspersoon onder het toepassingsgebied van de rechten uit het 
gelijkheidsbeginsel valt, wekt aldus enige verbazing. Niettemin is het vaststaande rechtspraak van het 
Hof dat overheidsinstellingen gelijk zijn voor de wet. Zo oordeelde het Hof bij arrest van 2 juli 2015 
bijvoorbeeld dat ook de provinciale overheid zich op een schending van het gelijkheidsbeginsel kan 
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een manier kunnen zijn om maatschappelijke ongelijkheid te remediëren. De overheid moet 

met andere woorden dus ook rekening houden met de verscheidenheid aan situaties waarin 

verschillende categorieën burgers zich kunnen bevinden. Welnu, de kunst bestaat erin te 

bepalen waar de grens tussen een rechtmatige en een onrechtmatige ongelijkheid ligt.391 

177. Het Hof beoefent deze kunst door te vereisen dat een verschillende behandeling berust 

op een objectief criterium en een redelijke verantwoording. Hierbij hanteert het doorgaans het 

volgende refrein: “[h]et bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld 

rekening houdend met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van 

de ter zake geldende beginselen; het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie is 

geschonden wanneer vaststaat dat er geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen 

de aangewende middelen en het beoogde doel”.392 Dit klassieke refrein wordt in de praktijk 

omgezet in een toetsingskader van vijf fases waarbij het doel een belangrijke rol speelt. 

5.3.2 Toetsingskader 

A. Een verschil in behandeling tussen vergelijkbare categorieën 

178. Bij de toets aan het gelijkheidsbeginsel gaat het Hof in een eerste fase na of er een 

verschil in behandeling bestaat tussen vergelijkbare categorieën van personen, ofwel of er een 

identieke behandeling bestaat tussen uiteenlopende categorieën. Als de schending van het 

gelijkheidsbeginsel samen met andere grondrechten wordt aangevoerd, dan is de situatie 

anders. In dat geval wordt de categorie van personen wiens grondrecht (schijnbaar) wordt 

geschonden vergeleken met de categorie van personen die dat grondrecht wel genieten.393 

Als het Hof tot de vaststelling komt dat een verschil in behandeling ontbreekt, dan zal het de 

prejudiciële vraag of het vernietigingsberoep afwijzen.394 

                                                 
beroepen. Over de mogelijkheid van een administratieve overheid om in het kader van een procedure 
voor de Raad een schending van het gelijkheidsbeginsel aan te voeren, bestaat derhalve geen twijfel. 

391 K. RIMANQUE, “De paradoxale werking van het gelijkheidsbeginsel”, RW 1992-93, afl. 1, (6) 8. 

392 GwH 18 oktober 2018, nr. 141/2018, B 4.1. 

393 D. BIJNENS, J. BORTELS en J. THEUNIS, “Behoorlijke wetgeving in de rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof (2015-2016)”, T.V.W. 2017, afl. 2, (94) 97. 

394 Zie GwH 6 oktober 2016, nr. 124/2016, overweging B.22 en B.23, alwaar het Hof oordeelt dat “B.22. 
De bewoordingen van de derde prejudiciële vraag geven niet aan of het Hof wordt verzocht zich uit te 
spreken over de grondwettigheid van een verschil in behandeling dan wel over die van een identieke 
behandeling. Daarin worden evenmin de beoogde categorieën van personen aangegeven. B.23. De 
derde prejudiciële vraag behoeft geen antwoord.”. 
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179. Daarnaast moeten de verschillende categorieën van personen vergelijkbaar zijn. Te 

dien einde onderzoekt het Hof eerst of de verschillende categorieën ten aanzien van wie een 

ongelijkheid wordt aangevoerd, kunnen worden vergeleken. Identieke gelijkheid wordt daarbij 

niet vereist, wel een zekere analogie.395 Dit is een delicate oefening, waarbij de rechter een 

grote appreciatiemarge geniet. RIMANQUE maakt dit op treffende wijze duidelijk: “Vanuit welk 

oogpunt zal de werkelijkheid worden bekeken om vast te stallen dat een onvoldoende 

relevante analogie aanwezig zal zijn? Kan het recht zelf, meer in het bijzonder een lange 

juridische traditie, de maatstaf zijn of moet de actuele werkelijkheid of de ontwikkelingen in de 

waardeoordelen omtrent die werkelijkheid uitsluitsel verschaffen?”396 

BIJNENS, BORTELS en THEUNIS stellen dat de exceptie van niet-vergelijkbaarheid in een 

grote meerderheid van de gevallen wordt verworpen, maar ontwaren toch een lichte toename 

van het aantal gevallen waarbij het Hof tot niet-vergelijkbaarheid besluit.397 Indien de exceptie 

wordt toegekend, leidt dit niet tot een automatische afwijzing van het beroep. “De bewering 

volgens welke de situaties niet voldoende vergelijkbaar zijn, kan niet ertoe strekken dat de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet van toepassing zouden zijn. Zij kan enkel tot gevolg 

hebben dat de bewijsvoering van een bestaanbaarheid met die bepalingen wordt 

ingekort wanneer de situaties dermate verschillend zijn dat het onmiddellijk duidelijk is 

dat geen vaststelling van discriminatie zou kunnen voortvloeien uit de nauwgezette 

vergelijking ervan.” (eigen benadrukking).398  

180. In het kader van bijzondere aansprakelijkheidsregimes ging het Hof reeds verschillende 

keren na of situaties vergelijkbaar zijn. Daarbij is het Hof niet gebonden door een mogelijke 

formele opdeling van categorieën (bv. ambtenaar versus contractueel tewerkgestelde), maar 

houdt het rekening met de praktische gevolgen.399 Zo maakte art. 29bis WAM-wet400 een 

                                                 
395 J. VANDE LANOTTE en G.GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 
2014, 354; K. RIMANQUE, “De paradoxale werking van het gelijkheidsbeginsel”, RW 1992-93, afl. 1, 
(6) 8. 

396 K. RIMANQUE, “De paradoxale werking van het gelijkheidsbeginsel”, RW 1992-93, afl. 1, (6) 8. 

397 D. BIJNENS, J. BORTELS en J. THEUNIS, “Behoorlijke wetgeving in de rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof (2015-2016)”, T.V.W. 2017, afl. 2, (94) 98. 

398 GwH 3 februari 2011, nr. 15/2011, B.5.2; Hoewel niet met dezelfde bewoordingen, werd deze 
techniek ook toegepast in meer recente rechtspraak, zie bv. GwH 11 juni 2015, nr. 85/2015; Zie J. 
VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2014, 
354. 

399 S. SOMERS, “De toetsing van de verscheidenheid van bijzondere aansprakelijkheidsregismes aan 
het gelijkheidsbeginsel”, TPR 2015, alf. 1, (13) 22. 

400 Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen, BS 8 december 1989.  
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onderscheid tussen slachtoffers van verkeersongevallen met motorvoertuigen enerzijds, en 

tramtoestellen anderzijds. Het toenmalige Arbitragehof vond dit verschil in behandeling 

onverantwoord: “weliswaar kan worden aanvaard dat de spoorvoertuigen onderworpen zijn 

aan regels van politie op het wegverkeer die afwijken van die welke op de andere voertuigen 

toepasselijk zijn, bijvoorbeeld omdat hun traject voorspelbaar is en hun mobiliteit alsmede hun 

remvermogen beperkter zijn, maar het is geenszins aangetoond dat de spoorvoertuigen een 

risico met zich meebrengen dat zodanig kleiner is dat het instellen van een fundamenteel 

verschillende schadevergoedingsregeling verantwoord is. (eigen benadrukking)”401  

B. Objectiviteitscriterium 

181. In de tweede fase van het toetsingskader onderzoekt het Hof of het door de betwiste 

bepaling gemaakte onderscheid een objectief karakter vertoont.402 Dit betekent dat de 

verschillende behandeling moet steunen op een feitelijke en vanzelfsprekende vaststelling, en 

niet het gevolg mag zijn van een persoonlijke appreciatie.403 Daarom moet het criterium van 

onderscheid berusten op concrete gegevens, duidelijk, abstract en wettig zijn.404 Indien het 

onderscheid bijvoorbeeld berust op de woonplaats van een individu405, dan is het 

vanzelfsprekend objectief. Taal –en intelligentietesten die onvoldoende worden onderbouwd, 

zijn daarentegen geen objectief criterium om een onderscheid op te baseren.406 Benadrukt 

moet worden dat het Grondwettelijk Hof maar zelden tot de niet-objectiviteit van een 

onderscheidingscriterium besluit.407 

C. Teleologisch criterium 

182. Het criterium van de wettige of legitieme doelstelling impliceert dat het doel van de 

wetgever niet verboden mag zijn. Volgens VELAERS betekent dit dat de wetgever een 

onderscheid slechts kan verantwoorden op basis van (een aspect van) het hoger algemeen 

                                                 
401 Artbitragehof 15 juli 1989, nr. 92/98, overweging B.5. 

402 F. MEERSSCHAUT, “Overzicht van rechtspraak. De rechtspraak van het arbitragehof ten behoeve 
van de private rechtspraktijk 1992-1997”, TPR 1998, (883) 933.  

403 J. VELAERS, Van Arbitragehof tot Grondwettelijk Hof, Antwerpen, Maklu, 1990, 187. 

404 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 
2014, 360. 

405 GwH 18 oktober 2018, nr. 144/2018, B 5.1. 

406 J. THEUNIS, “Het gelijkheidsbeginsel” in A. ALEN, e.a. (eds.), De doorwerking van het publiekrecht 
in het privaatrecht, Gent, Mysch & Breesch, 1997, (129) 138, en de aldaar aangehaalde rechtspraak. 

407 J. THEUNIS, “Het gelijkheidsbeginsel” in A. ALEN, e.a. (eds.), De doorwerking van het publiekrecht 
in het privaatrecht, Gent, Mysch & Breesch, 1997, (129) 138. 
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belang. Dit algemeen belang wordt begrensd door wat de Grondwet of het Internationaal Recht 

buiten het bereik van de wetgever heeft gesteld.408 RIMANQUE omschrijft de legitieme 

doelstelling enigszins anders: het doel moet zijn verantwoording vinden in een hoger 

gerangschikte rechtsregel, en indien dit niet het geval is zal de rechter moeten terugvallen op 

hetgeen verzoenbaar is met de beginselen van een democratische rechtsstaat.409 Bepaalde 

doelstellingen, zoals de duidelijke intentie om te discrimineren, of de bewuste afbreuk aan de 

bevoegdheidsverdelende regels, lijken de toets van het teleologisch criterium op het eerste 

zicht dus niet te doorstaan. 

183. Het Grondwettelijk Hof vult zijn beoordelingsbevoegdheid met betrekking tot de 

legislatieve intentie minimalistisch in. Hoewel de procedure bij het Hof inquisitoir verloopt, en 

zowel de referendarissen als de rechters een uitgebreide onderzoeksbevoegdheid genieten, 

wordt steeds groot ontzag vertoond voor de vaststellingen van de wetgever zelf. Wie is er 

immers beter in staat invulling te geven aan het algemeen belang dan de vertegenwoordigers 

van de natie? Zodoende baseert de rechter zich voor de invulling van het nagestreefde doel 

vaak op de parlementaire voorbereidingen, zoals de memorie van toelichting bij een 

wetsontwerp of -voorstel.410  

Als daaruit echter het oogmerk van de wetgever niet kan worden afgeleid, bestaan er twee 

mogelijkheden. Ofwel kan de rechter besluiten dat de maatregel niet kan worden verantwoord, 

en overgaan tot de sanctionering van de bestreden maatregel.411 Ofwel kan hij oordelen dat 

het ontbreken van een dergelijke formele verantwoording niet uitsluit dat aan de litigieuze 

maatregel toch een legitieme doelstelling ten grondslag ligt.412 In drie unieke gevallen, die zich 

overigens situeren binnen het contentieux van de bevoegdheidsverdelende regels, verhoogde 

het Hof de toetsingsintensiteit met betrekking tot de (schijnbare) legislatieve intentie en wees 

het op de werkelijke intentie van de wetgever.413  

                                                 
408 J. VELAERS, Van Arbitragehof tot Grondwettelijk Hof, Antwerpen, Maklu, 1990, 178-179. 

409 K. RIMANQUE, “De paradoxale werking van het gelijkheidsbeginsel”, RW 1992-93, afl. 1, (6) 8; zie 
ook J. THEUNIS, “Het gelijkheidsbeginsel” in A. ALEN en M. BOES (eds.), De doorwerking van het 
publiekrecht in het privaatrecht, Gent, Mys en Breesch, 1997, (135) 136. 

410 GwH 6 december 2018, nr. 175/2018, B.5.1; J. VANDELANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek 
Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2013, 341 

411 GwH 22 november 2018, nr. 160/2018, B.6 in fine; GwH 22 januari 2015, nr. 1/2015, B.6.2. 

412 GwH 10 oktober 2012, nr. 118/2012, B.6.4 in fine; GwH 11 mei 2011, nr. 81/2011, B.4.2. 

413 GwH 7 mei 2000, nr. 56/2000, B.6; GwH 20 november 2001, nr. 145/2001; GwH 21 maart 2000, nr. 
30/2000. 
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184. Inzake het aansprakelijkheidsrecht boog het Hof zich al verschillende keren over het 

legitiem doel dat de wetgever met behulp van bijzondere aansprakelijkheidsregimes 

nastreeft.414 Ook in dit domein geldt de minimalistische houding van het Hof. Enkel indien het 

wettig doel niet meer bestaat, doordat het bijvoorbeeld voorbijgestreefd is, zal het Hof de 

schending van het gelijkheidsbeginsel vaststellen. Zo streefde de objectieve aansprakelijkheid 

van een houder van het jachtrect wegens schade aan gewassen van de onder hun hoede 

staande gebieden, initieel een rechtmatige doelstelling na. Omdat er thans geen konijnenplaag 

meer heerst, oordeelde het Hof dat het legitieme doel niet meer bestond.415 

D. Pertinentiecriterium 

185. In een vierde fase onderzoekt het Hof de pertinentie of relevantie van het 

onderscheid.416 Concreet betekent dit dat het verschil in behandeling iets moet bijbrengen aan 

de beoogde doelstelling.417 De rechter mag bij deze toets in geen geval nagaan of andere 

maatregelen het doel op betere manier zouden verwezenlijken, want dan begrenst hij de 

beoordelingsvrijheid van de wetgevende of uitvoerende macht.418 Overigens stelt het Hof zich 

bij de toets aan dit criterium terughoudend op. Rechtspraak waarin het Hof besluit tot de 

inpertinentie van een maatregel is dan ook bijzonder zeldzaam.419 

E. Evenredigheidscriterium 

186. Het doel heiligt de middelen niet.420 Overeenkomstig het evenredigheidscriterium moet 

het verschil in behandeling zich redelijk verhouden tot het nagestreefde doel. Bij de 

beoordeling daarvan moet de rechter voornamelijk rekening houden met de gevolgen van de 

                                                 
414 S. SOMERS, “De toetsing van de verscheidenheid van bijzondere aansprakelijkheidsregismes aan 
het gelijkheidsbeginsel”, TPR 2015, alf. 1, (13) 30, en de aldaar aangehaalde rechtspraak. 

415 GwH 21 januari 1998, nr. 5/98, overweging B.8.1., alwaar Het Hof vaststelt “dat niet is betwist dat in 
de feitelijke omstandigheden belangrijke wijzigingen zich hebben voorgedaan : de vermenigvuldiging 
van de konijnen is sterk en op duurzame wijze verminderd als gevolg van diverse ziekten waaronder 
myxomatose, zodat zij thans nog bezwaarlijk als een plaag kan worden beschouwd die uitzonderlijke 
maatregelen zou verantwoorden”. 

416 J. THEUNIS, “Het gelijkheidsbeginsel” in A. ALEN, e.a. (eds.), De doorwerking van het publiekrecht 
in het privaatrecht, Gent, Mysch & Breesch, 1997, (129) 138. 

417 F. MEERSSCHAUT, “Overzicht van rechtspraak. De rechtspraak van het arbitragehof ten behoeve 
van de private rechtspraktijk 1992-1997”, TPR 1998, (883) 937. 

418 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 
2014, 360. 

419 Voor de uitzondering die de regel bevestigt zie Arbitragehof 30 juni 2004, nr. 120/2004, overweging 
B.8. in fine. 

420 J. VELAERS, Van Arbitragehof tot Grondwettelijk Hof, Antwerpen, Maklu, 1990, 181. 
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maatregel. Hoe zwaarder die zijn, hoe groter de kans dat de bestreden norm wordt 

gesanctioneerd. 421 En omgekeerd, naarmatehet doel zwaarder weegt, zal er meer ruimte zijn 

voor differentiatie.422 

Wanneer de rechter een wetsbepaling aan dit criterium toetst, moet hij de ruime 

beoordelingsvrijheid van de wetgever respecteren. Daarom is de rechter ertoe gehouden om 

de redelijkheid van een bepaalde beslissing slechts marginaal te toetsen, en kan hij pas tot 

een ongrondwettigheid besluiten indien de verhouding tussen het middel en het doel kennelijk 

onredelijk is. Benadrukt dient te worden dat de intensiteit van deze toetsing, en dus de 

terughoudendheid van de rechter, kan variëren naargelang het criterium van onderscheid 

(althans bij het gelijkheidsbeginsel) of het beleidsdomein waarin een bepaalde maatregel zich 

situeert.423  

187. Ook bij de toets van bijzonder aansprakelijkheidregimes aan het gelijkheidsbeginsel is 

die toetsingsintensiteit laag. SOMERS oppert dat een legitiem doel op zich het onderscheid in 

behandeling verantwoordt.424 Immers, omwille van dat legitiem doel zouden partijen in het ene 

aansprakelijkheidsregime enkel voordelen en nadelen ondervinden ten aanzien van partijen in 

een ander aansprakelijkheidsregime.425 Zo oordeelde het Hof bijvoorbeeld dat “aangezien een 

afwijkend systeem in principe is verantwoord, kan worden aanvaard dat bij een nadere 

vergelijking met het gemeenrechtelijke systeem verschillen in behandeling aan het licht 

komen, nu eens in de ene zin, dan weer in de andere, onder voorbehoud dat elk van de in het 

geding zijnde regels dient overeen te stemmen met de logica van het systeem waarvan die 

regel deel uitmaakt.” 426 De regeling die vereist dat een partij in een bepaalde situatie een 

                                                 
421 J. VANDELANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 
2013, 345; D. BIJNENS, e.a., “Rechtspraakkroniek. Behoorlijke wetgeving in de rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof (2015- 16)”, T.V.W. 2017, afl. 2, 98 

422 J. THEUNIS, “Het gelijkheidsbeginsel” in A. ALEN, e.a. (eds.), De doorwerking van het publiekrecht 
in het privaatrecht, Gent, Mysch & Breesch, 1997, (129) 140. 

423 D. BIJNENS, e.a., “Rechtspraakkroniek. Behoorlijke wetgeving in de rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof (2015-16)”, T.V.W. 2017, afl. 2, 98. 

424 S. SOMERS, “De toetsing van de verscheidenheid van bijzondere aansprakelijkheidsregismes aan 
het gelijkheidsbeginsel”, TPR 2015, alf. 1, (13) 33. 

425 Arbitragehof 1 maart 2001, nr. 23/2001, overweging B.2.3, “Aangezien het afwijkende systeem in 
principe verantwoord is, kan worden aanvaard dat bij een nadere vergelijking met het gemeenrechtelijke 
systeem verschillen in behandeling aan het licht komen, nu eens in de ene zin, dan weer in de andere, 
onder voorbehoud dat elk van de in het geding zijnde regels dient overeen te stemmen met de logica 
van het systeem waarvan die regel deel uitmaakt.” 

426 GwH 17 april 2008, nr. 64/2008, overweging B.64.2, benadrukt moet worden dat dit arrest zich 
uitspreekt over het verschil in behandeling tussen werknemers in de privésector en de openbare sector. 
In dat kader wordt de vereiste van een logische regel wel meer aangehaald. Niets wijst erop dat die 
voorwaarde ook in andere rechtsdomeinen geldt. 
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bijkomende rechtsvordering moet instellen om een genoegdoening te verkrijgen, terwijl dit in 

vergelijkbare situaties niet moet, schendt gelijkheidsbeginsel bijvoorbeeld niet.427  

Onduidelijkheid bestaat echter over de hoogte van de toetsingsintensiteit. Mijns inziens is het 

niet ondenkbaar dat het Grondwettelijk Hof een onderscheid in behandeling op basis van een 

bijzonder aansprakelijkheidsregime wel degelijk sactioneert, en besluit dat de ongelijkheid zich 

kennelijk onredelijk verhoudt tot het nagestreefde doel.428 Een andere opvatting zou het 

gelijkheidsbeginsel immers volledig uithollen.  

Aldus vereist het evenredigheidscriterium, ook wanneer een bijzonder 

aansprakelijkheidsregime wordt onderzocht, nog steeds een afweging tussen maatregel en 

doel. Bij die afweging zal het doel, door de terughoudende toets, meer doorwegen dan de 

gevolgen van het onderscheid. Kortom: de afweging vertoont een bias richting de 

evenredigheid, maar sluit daarom een ander oordeel niet uit. 

188. Ten slotte speelt ook de vrije keuze om al dan niet van een bijzonder 

aansprakelijkheidregime te genieten een rol bij de beoordeling van het evenredig karakter.429 

Dit valt af te leiden uit een arrest van het Grondwettelijk Hof waarbij het zich boog over de 

ongelijke behandeling tussen de werkgever als gebruiker van een uitzendbureau enerzijds, en 

de werkgever in een rechtstreekse arbeidsrelatie met een werknemer anderzijds.430 Krachtens 

artikel 46, §1 van de arbeidsongevallenwet431 geniet de werkgever in een normale 

arbeidsrelatie immers een zekere immuniteit wat betreft zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten 

aanzien van de werknemer.432 Dit ligt anders indien hij optreedt als gebruiker van een 

uitzendbureau, want dan kan zijn aansprakelijkheid in het gedrang worden gebracht door alle 

fouten die hij veroorzaakt.433 Het Hof acht dit verschil in behandeling niet onevenredig. Als de 

werkgever voor een uitzendkracht kiest, doet hij dat “uit vrije wil en met inachtneming van het 

                                                 
427 S. SOMERS, “De toetsing van de verscheidenheid van bijzondere aansprakelijkheidsregismes aan 
het gelijkheidsbeginsel”, TPR 2015, alf. 1, (13) 33, en de aldaar aangehaalde rechtspraak. 

428 Hetgeen het Hof overigens beslisten in Arbitragehof 15 juli 1989, nr. 92/98. 

429 S. SOMERS, “De toetsing van de verscheidenheid van bijzondere aansprakelijkheidsregismes aan 
het gelijkheidsbeginsel”, TPR 2015, alf. 1, (13) 41. 

430 GwH 11 mei 2005, nr. 88/2005; zie S. SOMERS, “De toetsing van de verscheidenheid van bijzondere 
aansprakelijkheidsregismes aan het gelijkheidsbeginsel”, TPR 2015, alf. 1, (13) 41. 

431 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, BS 24 april 1971. 

432 De werkgever kon slechts aansprakelijk worden gesteld indien hij het arbeidsongeval opzettelijk had 
veroorzaakt, wegens schade aan de goederen van de werknemer of wanneer het ongeval zich voordeed 
van en naar het werk. 

433 Uit artikel 7 en 8 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid (BS 20 augustus 1987) 
kan worden afgeleid dat het uitzendbureau de werkgever is van de uitzendkracht, en niet de eigenlijke 
werkgever zelf. 
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feit dat die oplossing hem, wat andere aspecten betreft, voordeliger lijkt, ook al verleent zij 

hem niet de immuniteit waarin is voorzien in het voormelde artikel 46, § 1, en die hij zou 

genieten, indien hij met de werknemer die hij met die tijdelijke arbeid belast, een 

arbeidsovereenkomst zou sluiten.”434 Ook in andere gevallen besliste het Hof dat de vrije 

keuze van een persoon voor een bepaalde maatregel uitsluit dat die voor hem een 

onevenredige ongelijke behandeling inhoudt.435 

F. Tussenbesluit 

189. Een bepaling schendt het gelijkheidsbeginsel als ze een niet te verantwoorden verschil 

creëert tussen twee vergelijkbare categoriën van personen, dan wel een onverantwoorde 

gelijke behandeling doet ontstaan tussen verschillende categorieën van personen. De 

ongelijke behandeling is is niet verantwoord als ze geen wettig doel nastreeft, niet gebaseerd 

is op een objectief onderscheid, niet pertinent is of zich onevenredig verhoudt tot het 

nagestreefde doel. Uit eerdere rechtspraak van het Hof met betrekking tot afwijkende 

aansprakelijkheidsregimes blijkt ter zake een lage toetsingsintensiteit. Bovendien leidt de vrije 

keuze voor een bepaald uitzonderingsregime ertoe dat het geen onevenredige behandeling 

inhoudt ten aanzien van degene die die keuze heeft gemaakt. 

5.4 SCHENDING VAN HET GELIJKHEIDBEGINSEL: MOGELIJKE GEVOLGEN 

5.4.1 Inleiding 

190. Wanneer het Hof besluit dat de bestreden wetsbepaling het gelijkheidsbeginsel 

schendt, heeft dit uiteraard gevolgen. Die gevolgen zijn verschillend naargelang het een 

uitspraak betreft naar aanleiding van een vernietigingsarrest, dan wel een arrest gewezen op 

een prejudiciële vraag. 

                                                 
434 GwH 11 mei 2005, nr. 88/2005, overweging B.14. 

435 Zie GwH 24 september 2015, nr. 130/2015, B.7.2., alwaar het Hof oordeelt dat “De echtgenoten die 
kiezen voor een stelsel van scheiding van goederen, wijken uit vrije wil af van het wettelijk 
huwelijksvermogensstelsel, zodat zij ook moeten worden geacht de gevolgen van die keuze te 
aanvaarden.”; GwH 23 november 2005, nr. 170/2005, overweging B.7.3., alwaar valt te lezen dat “de 
echtgenoot die een eigen goed inbrengt in de gemeenschap wijkt uit vrije wil af van het wettelijk 
huwelijksvermogensstelsel, zodat hij ook moet worden geacht de gevolgen van die keuze te 
aanvaarden”. 
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5.4.2 De gevolgen van een vernietigingsarrest 

191. Het gezag van gewijsde van een vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof valt te 

vergelijken met dat van de Raad van State. Luidens art. 9 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof 

hebben zijn vernietigingsarrest een absoluut gezag van gewijsde vanaf het moment van hun 

bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. De vernietiging heeft terugwerkende kracht, 

waardoor bestreden norm wordt geacht nooit te hebben bestaan.436 Net zoals het geval is bij 

de Raad van State (art. 14ter RvS-wet), kan het Grondwettelijk Hof de gevolgen van het 

vernietigingsarrest handhaven, hetzij definitief, hetzij voorlopig (art. 8, tweede lid Bijz. Wet 

Gwh). 

Indien een arrest van de Raad van state gegrond is op een bepaling van een door het Hof 

vernietigde wet, kan het geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. De verzoeker bezit over 

een termijn van zestig dagen na de publicatie van de vernietiging in het Belgisch Staatsblad 

om de intrekking ervan te vorderen (art. 17 Bijz. Wet GwH). Concreet betekent dit dat indien 

het Hof art. 11bis RvS-wet vernietigt, dit niet automatisch tot gevolg heeft dat alle toegekende 

schadevergoedingen ongedaan worden gemaakt.  

5.4.3 De gevolgen van een arrest gewezen op een prejudiciële vraag 

192. In tegenstelling tot vernietigingsarresten hebben arresten gewezen op een prejudiciële 

vraag slechts een beperkt gezag van gewijsde. Luidens art. 26 Bijz. Wet GwH. moet het 

rechtscollege dat de prejudiciële vraag heeft gesteld, evenals elk ander rechtscollege dat in 

dezelfde zaak uitspraak doet, zich voegen naar het arrest van het Hof. Voor andere 

rechtscolleges is het arrest dus niet bindend. 

193. Wanneer het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de bestreden bepaling de Grondwet of de 

bevoegdheidsverdelende regels niet schendt, is het verwijzend rechtscollege verplicht om er 

toepassing van te maken.437  

Indien het Hof daarentegen wel een schending van de grondwet vaststelt, dan moet de 

verwijzende rechter de wetsbepaling buiten toepassing laten. De draagwijdte van die 

verplichting is afhankelijk van de bewoordingen die het arrest gebruikt. Soms oordeelt het Hof 

                                                 
436 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 
2014, 1533. 

437 Althans wanneer het concrete geschil dat nog vereist. P. POPELIER, “De doorwerking van 
prejudiciële arresten van het Grondwettelijk Hof in de rechtspraak”, CDPK 2010, nr. 3, (392) 389.  
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immers dat een bepaling strijdig is met de Grondwet “voor zover” ze in een bepaalde situatie 

wordt toegepast (de zogenaamde modulering).438 Dit betekent dat de bepaling in een aantal 

omstandigheden ongrondwettig is, en in andere niet. Het behoort in dat geval tot de 

appreciatiemarge van de verwijzingsrechter om na te gaan of aan ene of gene omstandigheid 

werd voldaan. Indien het Hof de moduleringstechniek niet hanteert, moet de verwijzingsrechter 

de gehele bepaling buiten toepassing laten. 

De interpretatie van de bestreden bepaling behoort in principe tot de beoordelingsvrijheid van 

de verwijzingsrechter. Dit strookt echter niet helemaal met de werkelijkheid. Het is immers 

onmogelijk om een wetsbepaling in een vacuüm te toetsen, zonder dat ze wordt 

geïnterpreteerd.439 In veel gevallen zal het Hof de interpretatie van de verwijzingsrechter, die 

wordt meegegeven met de prejudiciële vraag, zonder problemen huldigen. In andere gevallen 

zal het Hof de techniek van de zogenaamde ‘dubbele lezing’ hanteren. Dit betekent dat het 

Hof in zijn antwoord oordeelt over verschillende intepretatiewijzen van de wetsbepaling. In de 

ene lezing zal de wetsbepaling stroken met de Grondwet, en in de andere niet (daarom worden 

ze ook wel de ‘dubbeledispositiefarresten’ genoemd).440 Over de bindende kracht van de 

grondwetsconforme interpretatie voor de verwijzingsrechter bestaat geen eensgezindheid. 

POPULIER meent dat de rechter over een zekere keuzevrijheid beschikt, maar dat meestal 

wel de voorkeur wordt gegeven aan de interpretatie die overeenstemt met de Grondwet.441 

5.5 BESLUIT 

194. De toets van art. 11bis RvS-wet aan het gelijkheidsbeginsel vereist dat een rechter 

daarover een prejudiciële vraag stelt aan het Grondwettelijk Hof. Bij die toets hanteert een Hof 

een toetsingskader van vijf fasen. Eerder stelde het Hof zich terughoudend op wanneer het 

naging of een verschil tussen twee aansprakelijkheidsregimes kan worden verantwoord. 

Doorstaat art. 11bis RvS-wet de toets aan het gelijkheidsbeginsel niet, dan behoren twee 

scenarios tot de mogelijkheid. Enerzijds kan het Hof besluiten dat (een aspect van) de 

schadevergoeding tot herstel in geen enkele interpretatie strookt met het gelijkheidsbeginsel. 

Dan moet de verwijzingsrechter de bestreden bepaling (in die mate) buiten toepassing laten. 

Anderzijds kan het Hof oordelen dat (een aspect van) de schadevergoeding tot herstel in de 

                                                 
438 P. POPELIER, “De doorwerking van prejudiciële arresten van het Grondwettelijk Hof in de 
rechtspraak”, CDPK 2010, nr. 3, (392) 399. 

439 P. POPELIER, “De doorwerking van prejudiciële arresten van het Grondwettelijk Hof in de 
rechtspraak”, CDPK 2010, nr. 3, (392) 395. 

440 K.-J. VANDORMAEL, Het Grondwettelijk Hof: rechter of regelgever, Brussel, Larcier, 2015, 50. 

441 P. POPELIER, “De doorwerking van prejudiciële arresten van het Grondwettelijk Hof in de 
rechtspraak”, CDPK 2010, nr. 3, (392) 398. 
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ene intepretatie ongrondwettig is, en in de andere niet. De verwijzingsrechter kan dan zelf 

kiezen welke interpretatie hij toepast. In beide gevallen heropent een uitspraak over de 

prejudiciële vraag de beroepstermijn van zestig dagen waarbinnen een rechtstreeks 

vernietigingsberoep kan worden ingesteld. 
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DEEL 6      HET GELIJKHEIDSBEGINSEL EN DE 

SCHADEVERGOEDING TOT HERSTEL 

 

6.1 INLEIDING 

195. Dit deel formuleert een antwoord op de tweede centrale onderzoeksvraag: ‘zijn de 

verschillen tussen de vordering tot schadevergoeding bij de gewone rechter enerzijds, en de 

schadevergoeding tot herstel bij de Raad van State anderzijds te verantwoorden in het licht 

van het gelijkheidsbeginsel?’ (II). De verschillen waarvan de contouren in het tweede tot en 

met het vierde deel werden geschetst, worden hier onder de loep genomen. In eerste instantie 

wordt daarbij nagegaan of de schadevergoeding tot herstel wel degelijk leidt tot een verschil 

in behandeling tussen vergelijkbare categorieën (6.2). Naderhand wordt onderzocht of dat art. 

11bis RvS-wet een wettig doel nastreeft, alsook of het door haar veroorzaakte ongelijkheid 

gebaseerd is op een objectief onderscheid (6.3). Ten slotte toetst dit deel iedere verschillende 

behandeling afzonderlijk aan het pertinentie –en proportionaliteitscriterium (6.4 en verder). 

6.2 EEN VERSCHIL IN BEHANDELING TUSSEN DE PARTIJEN BIJ DE 

BURGERLIJKE VORDERING EN BIJ DE SCHADEVERGOEDING TOT HERSTEL 

VOOR DE RAAD VAN STATE 

A. Verschil in behandeling 

196. Het verschil in behandeling dat art. 11bis Rvs-wet creëert, situeert zich zowel aan de 

kant van de verzoeker als van de verweerder. Zo moet de verzoeker rekening houden met 

andere verjaringstermijnen, kan hij geen herstel van toekomstige schade vorderen, kan hij 

enkel de steller van de handeling aanspraken, heeft hij geen subjectief recht op een integrale 

schadevergoeding en kan hij slechts in beperkte mate vragen om een ‘vergoeding’ in natura. 

Anderzijds kan de verweerder niet aantonen dat hij dwaalde bij het stellen van de handeling, 

zal hij steeds worden veroordeeld tot een geldelijke vergoedinng, loopt hij het risico op 

aansprakelijkheid wegens de krenking van een collectief belang, en ingeval van 

samenlopende of gedeelde onwettigheid zal hij als enige tot een vergoeding worden 

veroordeeld. Beide partijen hebben bovendien geen enkele mogelijkheid om in hoger beroep 

te gaan, noch om om voorziening in cassatie in te stellen. 
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B. Vergelijkbare categorieën 

197. De onderscheiden situaties waarin de partijen zich bevinden naargelang de gevolgde 

procedure, worden door de wet zelf gecreëerd. Enerzijds kadert de schadevergoeding tot 

herstel binnen het vernietigingsberoep, waarvan de finaliteit berust in het herstel van het 

objectieve recht. De procedure bij de burgerlijke rechter vertoont langs de andere kant een 

autonoom karakter, ze staat volledig op zichzelf. Formeel zijn beide procedures dus erg 

verschillend en niet vergelijkbaar. 

Het Hof beooreelt de vereiste van vergelijkbaarheid echter op een praktische manier (zie rn. 

179). Vanuit die optiek bestaat er geen twijfel over de vergelijkbaarheid van situaties. De 

partijen in beide procedures beogen immers hetzelfde gevolg: de verzoeker/eiser tracht 

rechtsherstel te verkrijgen, terwijl de verweerder zich verdedigt tegen de feiten die hem ten 

laste worden gelegd.  

6.3 DE LEGITIEME DOELSTELLING VAN DE SCHADEVERGOEDING TOT 

HERSTEL 

198. Het doel van de schadevergoeding tot herstel berust in de wens van de wetgever om 

de rechtsgang efficiënter te doen verlopen.442 De parlementaire voorbereidingen bij artikel 

11bis RvS-wet zijn daarover duidelijk: “thans moet een partij die door de Raad van State in het 

gelijk wordt gesteld maar van wie het nadeel niet volledig wordt hersteld door de 

nietigverklaring van de handeling een nieuwe vordering instellen bij de burgerlijke 

rechtbanken. Daardoor moet een nieuwe rechter heel het dossier opnieuw bestuderen, wat 

opnieuw gerechtskosten en proceduretermijnen met zich meebrengt.”443 In het advies op het 

wetsvoorstel argumenteert de afdeling wetgeving op gelijkaardige wijze: “de gedachte dat een 

dergelijke bevoegdheid heel wat tijd en energie kan besparen, vindt steeds meer ingang: 

wanneer een bestuurshandeling nietig verklaard is, is de rechter die de nietigverklaring 

uitgesproken heeft en dus het dossier kent, de meest aangewezen persoon om zich uit te 

spreken over dit andere gevolg van de onwettigheid dat de schadevergoeding is. Voor hem 

betekent dat ongetwijfeld een toename van de werklast, maar hij zal er beslist minder energie 

in steken dan een andere rechter, voor wie het dossier volledig nieuw is en aan wie de partijen 

                                                 
442 A. PIRSON en M. VRANCKEN, “La réparation d’un dommage causé par l’illégalité d’un acte 
administratif et l’indemnité réparatrice : à quel saint se vouer?” in A. DURVIEUX et M. PÂQUES (eds.), 
Droit administratif et contentieux, Brussel, Larcier, 2016, (27) 59; S. SOMERS, “Discretionaire 
bevoegdheid Raad van State om omvang schadevergoeding te bepalen”, NJW 2015, (618) 620. 

443 Wetsvoorstel (P. MAHOUX, e.a.) met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de 
aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, Parl.St. Senaat 2012-13, nr. 5-2233/1, 6.  
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alles van het begin af aan moeten uitleggen.”444 Eerder werd al uitgebreid aangehaald dat het 

tot aan de invoering van art. 11bis RvS-wet inderdaad vereist was om een bijkomende 

procedure bij de burgerlijke rechter te starten. 

Het Grondwettelijk Hof stelt zich daarenboven minimalistisch op wanneer het nagaat of de 

bestreden norm een wettig doel nastreeft (zie supra rn. 183). De behoefte van een meer 

doeltreffend rechtsherstel vindt bovendien zijn oorsprong in het algemeen belang, en is 

verzoenbaar met de beginselen van een democratische rechtsstaat. Er mag dus geen twijfel 

bestaan over het legitieme doel van de schadevergoeding tot herstel. 

6.4 IS DE ONGELIJKHEID GEBASEERD OP EEN OBJECTIEF ONDERSCHEID? 

199. De wetgever moet de ongelijke behandeling baseren op feitelijke gegevens (zie supra 

rn. 181). De verschillende behandeling die de partijen in het raam van de schadevergoeding 

tot herstel ondervinden, zijn het gevolg van de keuze die de verzoeker maakt om op meer 

doelmatige wijze schadevergoeding te verkrijgen. Dit is een objectief criterium, want het is een 

feit dat de verzoeker zich niet meer tot de burgerlijke rechter moet wenden. Overigens besloot 

het Hof nooit eerder tot een schending van het objectiviteitscriterium, waardoor het niet 

aannemelijk lijkt dat een schending van het objectiviteitscriterium voorligt.  

6.5 PERTINENTIE EN EVENREDIGHEID 

6.5.1 Verjaring 

A. Pertinentie 

200. De burgerlijke verjaringstermijn bedraagt minstens vijf jaar (zie supra rn. 46), terwijl de 

beroepstermijn bij de Raad van State slechts zestig dagen telt (zie supra rn. 98). Die kortere 

verjaringstermijn leidt prima facie niet noodzakelijk tot een efficiëntere rechtsgang. De termijn 

van zestig dagen beperkt immers de mogelijkheid van de verzoekende partij om aanspraak te 

maken op de meest doelmatige procedure om het herstel van het nadeel te bekomen (i.e. voor 

de Raad van State). Het ligt niet voor de hand dat de verzoeker binnen deze termijn de 

werkelijke omvang van zijn schade heeft begroot, laat staan voldoende advies kon inwinnen 

over de te volgen weg.  

                                                 
444 Adv.RvS. nr. 53.933/AV, over een wetsvoorstel ‘met betrekking tot de Zesde Staatshervorming 
inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet’, Parl. St. Senaat 2012-13, nr. 5-
2233/2, 6. 
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Toch is deze maatregel pertinent. Het feit dat de Raad van State zich thans kan uitspreken 

over de aansprakelijkheid van de verwerende partij, biedt hem bijkomende werklast. Het 

hanteren van eenzelfde verjaringstermijn als bij de gewone rechter zou ertoe leiden dat hij zich 

moet buigen over arresten van bijna twintig jaar oud. Dit is geen evidentie, aangezien hij als 

administratief rechtscollege in hoofdzaak bevoegd blijft voor het objectieve en politieke 

contentieux. De bijkomende procedures zouden er overigens toe leiden dat de positie van de 

verzoekende partij wordt benadeeld: de korte termijn van twaalf maanden waarbinnen hij een 

uitspraak kan verwachten, lijkt in dat scenario immers niet houdbaar. Een significant langere 

beroepstermijn bevordert het doel van de wetgever aldus niet.  

B. Evenredigheid 

201. Dat de maatregel pertinent is, volstaat echter niet om een schending van het 

gelijkheidsbeginsel uit te sluiten. De korte verjaringstermijn moet zich immers ook evenredig 

verhouden tot het doel van een efficiëntere rechtsgang.  

Enkel de verzoeker wordt nadelig geraakt door de ongelijke behandeling die de 

verjaringstermijn van zestig dagen creëert. Niettemin kan dit nadeel worden genuanceerd. Het 

is niet omdat de schadevergoeding tot herstel komt te verjaren, dat daardoor de burgerlijke 

vordering vervalt. Na de termijn van zestig dagen beschikt de eiser immers nog steeds over 

de mogelijkheid om een burgerlijke vordering in te stellen. Toch schuilt er ook een addertje 

onder het gras. Indien de verzoeker laattijdig en daadwerkelijk tot herstel vordert, kan hij zich 

naderhand niet meer tot de burgerlijke rechter wenden. Enkel zolang hij nog geen (laattijdig) 

verzoekschrift heeft ingediend, blijft een procedure voor de gewone rechter mogelijk. 

Bovendien stelt het Grondwettelijk Hof zich ter zake terughoudend op. Deze lage 

toetsingsintensiteit is het gevolg van twee factoren: vooreerst kiest de verzoeker zelf en uit 

vrije wil voor de kortere verjaringstermijn. Dit sluit het onevenredig karakter van de maatregel 

a priori uit (zie supra rn. 188). Ten tweede geniet de wetgever een grote beleidsvrijheid wat 

betreft de invoering van bijzondere aansprakelijkheidsregimes (zie supra rn. 187). Zodoende 

bestaat er geen twijfel over het evenredig karakter van de ongelijke behandeling. 

C. Besluit 

202. Het verschil tussen de beroepstermijn van de schadevergoeding tot herstel en de 

verjaringstermijn bij de burgerlijke vordering schendt het gelijkheidsbeginsel niet.  
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6.5.2 Het collectieve belang 

A. Inleiding 

203. Een vereniging zonder winstoogmerk kan bij de gewone rechter enkel een vordering 

ter vrijwaring van zijn statutair doel instellen indien de wetgever dit expliciet heeft voorzien (zie 

supra rn. 45). De Raad is in dit kader minder strikt. Zolang het algemeen belang een voldoende 

specifieke band met de statutaire doelstellingen vertoont, laat hij de vordering toe (zie supra 

rn. 101). Dit is nadelig voor de verweerder, want zijn aansprakelijkheid komt sneller in het 

gedrang bij de Raad van State dan bij de gewone rechter. 

B. Pertinentie 

204. Wat betreft de pertinentie van deze ongelijke behandeling valt vooreerst te 

argumenteren dat ze een noodzakelijk gevolg is van de toepassing van art. 11bis RvS-wet. 

Voor de efficiëntie van de rechtsgang is het immers dienstig dat die procedure een accesorium 

vormt van het vernietigingsberoep, en dus dezelfde ontvankelijkheidsvoorwaarden kent. Dit 

belet afzonderlijke twisten over de ontvankelijkheid van de schadevergoedingsvordering. 

C. Evenredigheid 

205. Eerder werd al aangehaald dat het Hof zich bij de toets van bijzondere 

aansprakelijkheidsregimes aan het gelijkheidsbeginsel terughoudend opstelt (zie supra rn. 

187). Bovendien vallen de gevolgen van het onderhavige verschil in behandeling te 

nuanceren. Ten eerste staan heel wat wetten reeds toe dat de krenking van een statutair 

beschermd belang ook bij de burgerlijke rechter in aanmerking komt voor een vergoeding. De 

Raad heeft vooralsnog enkel schadevergoeding toegekend aan verenigingen die zich 

eveneens tot de gewone rechter konden wenden (zie supra rn. 153). Ten tweede kan hij 

rekening houden met omstandigheden van openbaar en particulier belang bij het bepalen van 

de omvang ervan (zie rn. 155). Daarbij is het niet onbelangrijk om aan te duiden dat de 

maximale vergoeding wegens schade aan een collectief belang vooralsnog slechts één euro 

bedroeg. Dat de aansprakelijkheid van de verwerende partij bij de burgerlijke rechter niet in 

het gedrang kan komen, zou daarbij een rol kunnen spelen. Zodoende lijkt de ongelijke 

behandeling niet onverantwoord. 

D. Besluit 

206. Omdat de ongelijke behandeling de rechtsgang bevordert en geen onredelijke 

gevolgen met zich meebrengt, schendt ze het gelijkheidsbeginsel niet.  
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6.5.3 Geen ruimte voor een subjectieve component 

A. Inleiding 

207. Een door de Raad vastgestelde onwettigheid vormt de eerste toepassingsvoorwaarde 

voor het toekennen van de schadevergoeding tot herstel. Die onwettigheid is bij de burgerlijke 

rechter onvoldoende om van een fout te spreken. Hij moet immers bijkomend nagaan of het 

de schending van een voldoende bepaalde norm betreft, alsook of er geen sprake is van 

onoverkomelijke dwaling (zie supra rn. 47 e.v.). Deze maatregel is nadelig voor de verwerende 

partij. Terwijl ze bij de burgerlijke rechter nog enige mogelijkheid heeft om haar 

aansprakelijkheid uit te sluiten, bestaat die optie bij de Raad van State niet. 

B. Pertinentie 

208. Over de pertinentie van de ongelijke behandeling bestaat geen twijfel. Doordat een 

onwettigheid volstaat, hebben discussies over het foutieve karakter van een onwettigheid, de 

eenheidsleer, de invulling van het dwalingsbegrip en het bepalend karakter van de 

geschonden norm geen enkel dienstig nut meer.445 Dit bevordert de efficiëntie van de 

rechtsgang. 

C. Evenredigheid 

209. De vraag rijst of het nadeel dat de verwerende partij ondervindt zich niet onevenredig 

verhoudt tot de voordelen op proceseconomisch vlak. Daarbij moet vooreerst worden 

benadrukt dat elk bijzonder aansprakelijkheidsregime nadelen en voordelen creëert. Zolang 

de bestreden regeling overeenstemt met een legitiem doel, zal het Hof zich dan ook 

terughoudend opstellen (zie supra rn. 187). De nadelen die de verwerende partij ondervindt, 

vallen overigens te nuanceren. Ook bij de burgerlijke rechter geniet hij een quasi-objectieve 

aansprakelijkheid. Het scenario waarbij de Raad een bestuurshandeling vernietigt, en de 

burgerlijke rechter naderhand een vergoeding aan de betrokkene weigert wegens de niet-

invulling van de foutvoorwaarde, zal zich immers maar zelden manifesteren. Overigens kan 

                                                 
445 Dit wordt ook aangehaald in het advies van de afdeling wetgeving: “Door de onwettigheid van de 
handeling als schadeverwekkende gebeurtenis in aanmerking te nemen, leidt de nieuwe bepaling ertoe 
dat, wat betreft de geschillen die aan de Raad van State voorgelegd worden, de controverse rond de 
eenheid of dualiteit van de begrippen van fout en bevoegdheidsoverschrijding, die de rechtspraak en 
de rechtsleer een veertigtal jaar heeft beziggehouden, geen enkel dienstig nut meer heeft. Dit komt de 
rechtszekerheid ten goede.“ (Adv.RvS. nr. 53.933/AV, over een wetsvoorstel ‘met betrekking tot de 
Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet’, Parl. St. 
Senaat 2012-13, nr. 5-2233/2, 7). 
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de Raad – aan de hand van zijn matigingsbevoegdheid - rekening houden met het beperkte 

aandeel van de betrokkene in de onwettigheid.  

D. Besluit 

210. De omstandigheid dat de betrokkene objectief aansprakelijk is bij de Raad van State, 

terwijl dit niet het geval is bij de gewone rechter, schendt het gelijkheidsbeginsel niet. 

6.5.4 Toekomstige schade 

A. Inleiding 

211. De Raad kent prima facie geen vergoeding toe voor toekomstige schade, terwijl de 

burgerlijke gewone rechter die mogelijkheid wel heeft (zie supra rn. 134). Daarbij moet worden 

benadrukt dat dit voor die laatste geen eenvoudige oefening is. Toekomstige schade moet 

immers met zekerheid uit de actuele toestand van de benadeelde voortvloeien. Om die reden 

verleent de burgerlijke rechter vaak voorbehoud voor de toekomst (zie supra rn. 69). Die 

ongelijkheid strekt de verzoekende partij tot nadeel, want zij zal bij de Raad geen vergoeding 

kunnen krijgen voor toekomstige schade. 

B. Pertinentie 

212. In een eerste interpretatie leidt deze regel tot de onmogelijkheid van de verzoeker om 

bij de Raad van State vergoeding te vorderen voor toekomstige schade die met zekerheid uit 

een actuele toestand volgt. Voor het herstel van een dergelijk nadeel moet hij zich richten tot 

de burgerlijke rechter. Dit bevordert de procedurele efficiëntie niet. Desalniettemin oordeelde 

het Hof nog niet vaak dat een bepaalde maatregel een inpertinent karakter vertoont (zie supra 

rn. 186). 

Het onderscheid in behandeling is wel pertinent indien men de regel zo interpreteert dat hij 

enkel de vergoeding voor toekomstige, maar onzekere, schade uitsluit. Als het karakter van 

de toekomstige schade onzeker is, zou de Raad immers voorbehoud moeten verlenen voor 

de toekomst. Wanneer het toekomstige nadeel zich uiteindelijk manifesteert, dient de 

benadeelde zich aldus bijkomend tot de Raad te wenden om een uitspraak over de vergoeding 

ervan te bekomen. Het niet bestaan van deze mogelijkheid bevordert de rechtsgang. 

C. Evenredigheid 

213. Er moet opnieuw worden opgemerkt dat het Hof zich bij deze toets terughoudend 

opstelt. De benadeelde kiest zelf voor de procedure voor de Raad, en dus ook voor de 
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ongelijke behandeling die hij ondervindt. Dit sluit a priori het onevenredig karakter van de 

maatregel uit. Overigens moet worden vermeld dat, moest blijken dat in de toekomst een nieuw 

nadeel ontstaat, de benadeelde zich nog steeds tot de burgerlijke rechter kan wenden.  

D. Conclusie 

214. De ongelijkheid op basis waarvan de benadeelde wel toekomstige schade kan 

vorderen bij de burgerlijke rechter, maar niet bij de Raad van State, schendt het 

gelijkheidsbeginsel niet. 

6.5.5 Samenlopende en gedeelde aansprakelijkheid 

A. Inleiding 

215. Een vordering bij de Raad brengt volgens de strikte interpretatie van de wet enkel de 

aansprakelijkheid van de steller van de handeling in het gedrang. Dit terwijl de burgerlijke 

rechter elke betrokkene kan veroordelen, zolang zijn fout een oorzakelijk verband met de 

schade vertoont. Voor de verwerende partij is deze ongelijke behandeling nadelig omdat hij bij 

de Raad van State steeds voor het geheel van de schade wordt aangesproken, ongeacht zijn 

werkelijke aandeel. Indien de verzoeker bijvoorbeeld zelf onjuiste informatie gaf, komt zijn 

aansprakelijkheid niet mee in het gedrang. Indien de initieel bestreden bestuursbeslissing tot 

stand kwam na een andere (onwettige) beslissing, zal de Raad enkel de steller van die 

beslissing veroordelen. 

In het arrest Dantine van 16 november 2018 kaart de stad Brussel dit probleem aan.446 Eerder 

vernietigde de Raad een beslissing waarbij de rechtsvoorganger van de verzoekende partijen 

met terugwerkende kracht op pensioen werd gestuurd. De Franstalige Gemeenschap lag mee 

aan de basis van de onwettigheid, maar kan volgens de letter van de wet niet aansprakelijk 

worden gesteld. Daarom verzocht de stad Brussel om een prejudiciële vraagstelling aan het 

Grondwettelijk Hof. De vraag luidt als volgt: “L'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil 

d'État du 12 janvier 1973, inséré par la loi du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de 

l'État concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution viole-t-il les articles 10 et 

11 de la Constitution, en ce qu'il ne fait supporter la charge de l'indemnité réparatrice qu'à 

l'auteur de l'acte annulé, à l'exclusion des parties qui ont concouru à l'élaboration de cet acte 

et qui ont été maintenues à la procédure en qualité de parties adverses dans le cadre de la 

procédure en annulation de l'acte en question ?"”.  

                                                 
446 RvS (8e K) 16 november 2018 , nr. 242.967, Dantinne. 
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B. Pertinentie 

216. Over de pertinentie van deze regel bestaat op het eerste zicht weinig twijfel. Als de 

verzoeker ook een schadevergoeding vordert van andere personen dan de verweerder, moet 

die in de procedure worden betrokken. Dat dit thans niet dient te gebeuren, bevordert de 

efficiëntie van de herstelprocedure. Toch zal de steller van de onwettige handeling, als blijkt 

dat hij geen volledige verantwoordelijkheid draagt, zich bijkomend tot de gewone rechter 

moeten wenden voor een regresvordering. Dit kan ertoe leiden dat de betrokken partijen, zelfs 

degene die initieel om een schadevergoeding tot herstel verzochten, een bijkomende 

procedure moeten doorlopen. Daarom is de maatregel mijns inziens niet pertinent. Evenwel 

valt af te wachten of het Grondwettelijk Hof op gelijkaardige wijze oordeelt, daar het maar 

zelden tot de inpertinentie van een bestreden maatregel besluit (zie supra rn. 186). 

C. Evenredigheid 

217. Wat betreft de evenredigheid van de bestreden maatregel valt vooreerst te 

benadrukken dat een bijzonder aansprakelijkheidsregime in principe verantwoord is zolang het 

beantwoordt aan een legitiem doel (zie supra rn.). Toch valt het onevenredig karakter van de 

ongelijke behandeling niet uit te sluiten. Zoals in de vorige paragraaf werd aangehaald, 

vertoont het verband tussen het onderscheid en het doel een inpertinent karakter. Daardoor 

lijkt het niet aannemelijk dat het doel zich evenredig tot de ongelijke behandeling vertoont. De 

invloed van de maatregel op de efficiëntie van de rechtsgang verbleekt immers ten aanzien 

van de mogelijke gevolgen voor de verwerende partij. De Raad heeft met behulp van zijn 

matigingsbevoegdheid de mogelijkheid om die nadelige gevolgen te compenseren. Dit deed 

hij tot op heden echter niet.  

D. Conclusie 

218. De onmogelijkheid om iedere betrokken overheid aan te spreken voor haar aandeel, 

lijkt niet pertinent noch evenredig. Daarom is het aannemelijk dat het Grondwettelijk Hof 

opteert voor een grondwetsconforme interpretatie. In dat kader zijn twee scenarios denkbaar: 

enerzijds kan het de ‘steller van de handeling’ omschrijven als elke procespartij, verzoeker of 

verweerder, die aandeel heeft in de onwettigheid. Dit beperkt de nadelige gevolgen voor de 

verweerder.  

Anderzijds kan het Hof ervoor kiezen om de letterlijke lezing van de wet te huldigen, op 

voorwaarde dat de Raad zijn matigingsbevoegdheid toepast indien de verwerende partij 

slechts een gedeeltelijke verantwoordelijkheid draagt.  
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6.5.6 Matigingsbevoegdheid 

A. Inleiding 

219. De burgerlijke rechter is ertoe gehouden om de gehele schade te vergoeden, niet meer 

of niet minder (zie supra rn. 79). Anders is het voor de Raad, die bij het bepalen van de omvang 

van de schadevergoeding rekening kan houden “met alle omstandigheden van openbaar en 

particulier belang” (zie supra rn. 156). Tot op heden maakte de Raad nog geen gebruik van 

deze matigingsbevoegdheid, en legt hij doorgaans een integrale schadevergoeding op. 

B. Bijkomende doelstelling 

220. Zoals eerder aangehaald beoogt de schadevergoeding tot herstel de rechtsgang 

efficiënter te doen verlopen. De matigingsbevoegdheid zelf wordt evenwel verantwoord op 

basis van een andere, daarmee gerelateerde reden. Ze “is onder andere gerechtvaardigd door 

de noodzaak om een evenwicht te behouden tussen de partij die de nietigverklaring vordert 

en de verwerende partij, in die zin dat die laatste niet over de mogelijkheid beschikt om de 

volgens haar meest voordelige procedurele weg te kiezen, aangezien ze gebonden is door de 

keuze van de partij die de vergoeding vraagt”.447 Aldus berust het doel van de 

matigingsbevoegdheid ook in de compensatie van de nadelen die de betrokkene ondervindt 

door de specifieke procedure bij de Raad van State. 

C. Pertinentie  

221. Ten aanzien van de efficiëntie-doelstelling is de matigingsbevoegdheid pertinent. Ze 

vormt namelijk het instrument bij uitstek om de rechtsgang te versnellen. De omvangrijke 

beoordelingsvrijheid van de Raad van State vermijdt discussies over de exacte begroting van 

de schade, de eventuele aanstelling van een deskundige en bewijstechnische twisten.448 Ook 

ten aanzien van de compensatie-doelstelling is de ongelijke behandeling pertinent. Het leidt 

immers geen twijfel dat de matigingsbevoegdheid de nadelen voor de betrokkene kan 

compenseren.  

                                                 
447 Wetsvoorstel (P. MAHOUX, e.a.) met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de 
aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, Parl.St. Senaat 2012-13, nr. 5-2233/1, 7. 

448 Zie S. SOMERS, “De discretionaire bevoegdheid van de Raad van State om omvang 
schadevergoeding te bepalen”, NJW 2015, (618) 621. 
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D. Evenredigheid 

222. Eerder werd al aangehaald dat het Hof zich terughoudend opstelt bij de beoordeling 

van bijzondere aansprakelijkheidstregimes. Dat de schadevergoeding mogelijk lager uitvalt 

dan bij de burgerlijke rechter, kiest de burgerlijke partij zelf. Dit sluit dit het onevenredig 

karakter van de ongelijke behandeling uit. Ten slotte valt op te merken dat de Raad zijn 

matigingsbevoegdheid maar met mondjesmaat toepast, wat de gevolgen van het verschil in 

behandeling ernstig tempert. Daardoor verhoudt de ongelijke behandeling zich niet 

onevenredig tot het nagestreefde doel. 

E. Conclusie 

223. De matigingsbevoegdheid van de Raad van State inzake de schadevergoeding tot 

herstel schendt het gelijkheidsbeginsel niet. 

6.5.7 Enkel een geldelijke vergoeding 

A. Inleiding 

224. De gewone rechter legt in hoofdorde een schadevergoeding in natura op (zie supra rn. 

75). In het kader van de overheidsaansprakelijkheid wordt zijn sanctiearsenaal beperkt door 

de scheiding der machten. Dit betekent dat hij zich bij het opleggen van een herstelmaatregel 

niet mag inlaten met de opportuniteit van de beslissing, want dan beperkt hij de keuzevrijheid 

van de uitvoerende macht. De Raad van State heeft langs zijn kant slechts een beperkt aantal 

mogelijkheden om het herstel in natura te bevelen: enkel de vernietiging en haar gevolgen, 

een eventuele injunctie, substitutie of vingerwijzing behoren tot de mogelijkheid. Wanneer de 

Raad daarnaast bijkomend rechtsherstel moet voorzien, kan hij enkel een geldelijke 

vergoeding opleggen. 

B. Pertinentie 

225. Over de pertinentie van deze maatregel bestaat geen twijfel. Door naast de traditionele 

herstelbevoegdheden van de Raad enkel ruimte te laten voor een geldelijke vergoeding, 

worden heel wat discussies uitgesloten. Betwisting over de inhoud en implementatie van een 

bepaalde materiële vergoeding hebben geen enkel nut meer. Bovendien kan geen discussie 

bestaan over de bevoegdheid van de rechter om ene of gene maatregel te bevelen.   
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C. Evenredigheid 

226. Dat de behandeling evenredig is, kan worden aangetoond op basis van verschillende 

argumenten. Vooreest vallen de gevolgen van de maatregel te nuanceren. Zoals eerder 

aangehaald, kent de gewone rechter in de praktijk quasi uitsluitend geldelijke vergoedingen 

toe. Ten tweede moet het sanctiearsenaal van de Raad helemaal niet onderdoen aan dat van 

de burgerlijke rechter. Die laatste bezit immers niet de mogelijkheid om een bestreden 

handeling te vernietigen, een injunctie op te leggen of een subsitutie uit te spreken. Ten slotte 

geldt dat, althans ingeval de maatregel de verzoeker tot nadeel strekt, hij er in vrije wil voor 

koos. Zodoende lijkt het niet aannemelijk dat de ongelijkheid een onevenredig karakter 

vertoont. 

D. Conclusie 

227. Het verschil in behandeling doordat de gewone rechter het herstel in natura van de 

schade kan bevelen, terwijl de Raad van State dit in mindere mate kan, schendt het 

gelijkheidsbeginsel niet. 

6.5.8 Het gebrek aan de mogelijkheid tot hoger beroep 

A. Inleiding 

228. Behoudens de eerder gestelde uitzonderingen, kan tegen een vonnis van de burgerlijke 

rechter hoger beroep worden aangetekend (zie supra rn. 84). Tegen een arrest van de Raad, 

zelfs in het burgerlijke contentieux, is dit niet mogelijk (zie supra rn. 166). In het arrest Blomme 

stelt de Raad van State over deze kwestie een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.449 

B. Pertinentie  

229. Het gebrek aan een mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen bevordert de 

rechtsgang, en is aldus pertinent. Na de uitspraak van de Raad over de herstelvergoeding is 

                                                 
449 RvS (15e K) 26 oktober 2017, nr. 239.646, alwaar de Raad aan het Hof het volgende vraagt: «L’article 
11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce 
qu’il laisse au seul requérant le choix de saisir le Conseil d’État d’une demande d’indemnité réparatrice 
ou de mettre en cause devant les tribunaux de l’ordre judiciaire la responsabilité civile de l’autorité 
administrative auteur l’acte dont l’illégalité est constatée par le Conseil d’État, privant cette autorité 
administrative de la possibilité de choisir de bénéficier, dans le cadre de la procédure devant les 
tribunaux de l’ordre judiciaire: - d’un double degré de juridiction; - de la possibilité de contester que 
toute illégalité constitue une faute entraînant l’obligation de réparer le dommage qui en découle; - et de 
la possibilité de se pourvoir en cassation?» (eigen benadrukking). 
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de procedure afgelopen. De benadeelde en betrokkene verkrijgen daardoor snel een 

definitieve uitspraak over de aansprakelijkheidsvordering. 

C. Evennredigheid 

230. Wat betreft de toetsing van afwijkende aansprakelijkheidsregimes aan het 

gelijkheidsbeginsel, moet nogmaals benadrukt worden dat het Hof zich erg terughoudend 

opstelt. Bovendien oordeele het Hof in het verleden reeds verschillende malen dat, behalve in 

strafzaken, geen algemeen beginsel bestaat dat een dubbele aanleg waarborgt.450 Evenwel 

mag de wetgever wanneer hij voor de ene categorie een mogelijkheid tot hoger beroep 

voorziet, die mogelijkheid niet zonder verantwoording ontzeggen aan andere categorieën van 

rechtszoekenden.451  

In dit kader moet worden opgemerkt dat de Raad van State een van de drie hoogste 

rechtscolleges vormt. Daaruit volgt dat een beroep bij een hiërarchich hoger gerangschikte 

rechtbank niet tot de mogelijkheden behoort. Het zou overigens niet logisch zijn om voor 

specifiek de schadevergoeding tot herstel een bijzondere beroepsprocedure te ontwikkelen.  

Het nadeel van de verzoekende partij wordt gecompenseerd door haar vrije keuze voor de 

procedure bij de Raad.452 Langs de kant van de verwerende partij bestaat er daarentegen geen 

compensatiemechanisme. Het lijkt immers onrealistisch dat de Raad van State zijn 

matigingsbevoegdheid toepast omwille van de omstandigheid dat de verwerende partij geen 

hoger beroep kan instellen.  

Toch ligt het, omwille van het overduidelijk pertinente karakter van de maatregel, alsook 

omwille van het feit dat het Hof zich terughoudend zal opstellen, niet voor de hand dat het 

gebrek aan een dubbele aanleg zich onevenredig tot de pertinentie-doelstelling verhoudt. 

D. Conclusie 

231. Het verschil in behandeling doordat de procespartijen voor de burgerlijke rechter geen 

hoger beroep kunnen instellen bij de Raad van State, terwijl die bij de gewone rechter wel kan, 

is niet onverantwoord ten aanzien van het daardoor nagestreefde doel. Het gelijkheidsbeginsel 

is dan ook niet geschonden. 

                                                 
450 GwH 4 februari 2010, nr. 9/2010, overweging B.4; zie ook GwH 17 maart 2016, nr. 44/2016; GwH 17 
september 2015, nr. 122/2015; GwH 23 april 2015, nr. 44/2015; GwH 14 februari 2018, nr. 14/2008. 

451 GwH 4 februari 2010, nr. 9/2010, overweging B.4. 

452 Wat de onevenredigheid a priori uitsluit (zie rn. 186). 
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6.5.9 Het (gedeeltelijke gebrek) aan de mogelijkheid tot voorziening in cassatie 

A. Inleiding 

232. Voorziening in cassatie is mogelijk tegen de in laatste aanleg gewezen einduitspraak 

van de gewone rechter (zie rn. 87). Bij de Raad kunnen procespartijen daarentegen enkel 

voorziening in cassatie aantekenen als ze de rechtsmacht van de oorspronkelijke rechter 

betwisten (zie rn. 164). Ook over deze kwestie stelde de Raad van State een prejudiciële vraag 

aan het Grondwettelijk Hof.453 

B. Pertinentie 

233. De regel die de bovenstaande ongelijkheid in het leven roept, is pertinent ten aanzien 

van de efficiëntie-doelstelling. Omdat de uitspraak van de Raad (behoudens ingeval van een 

attributieconflict) een einde aan de procedure stelt, verkrijgen partijen immers op meer 

doelmatige wijze een finale uitspraak over hun geschil.  

C. Evenredigheid 

234. Wat betreft de toetsing van afwijkende aansprakelijkheidsregimes aan het 

gelijkheidsbeginsel, moet nogmaals benadrukt worden dat het Hof zich erg terughoudend 

opstelt. De wetgever dient daarentegen wel te verantwoorden waarom hij het recht op een 

cassatieberoep aan de ene categorie van rechtszoekenden ontzegt, terwijl een andere 

vergelijkbare categorie er wel van geniet.454  

Het nadeel van de verzoekende partij wordt gecompenseerd door haar vrije keuze voor de 

procedure bij de Raad.455 Langs de kant van de verwerende partij bestaat er daarentegen geen 

compensatiemechanisme. Zoals hierboven reeds werd aangehaald, lijkt het onrealistisch dat 

de Raad van State zijn matigingsbevoegdheid toepast omwille van het gebrek aan de 

mogelijkheid tot cassatieberoep. 

                                                 
453 RvS (15e K) 26 oktober 2017, nr. 239.646, alwaar de Raad aan het Hof het volgende vraagt: «L’article 
11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce 
qu’il laisse au seul requérant le choix de saisir le Conseil d’État d’une demande d’indemnité réparatrice 
ou de mettre en cause devant les tribunaux de l’ordre judiciaire la responsabilité civile de l’autorité 
administrative auteur l’acte dont l’illégalité est constatée par le Conseil d’État, privant cette autorité 
administrative de la possibilité de choisir de bénéficier, dans le cadre de la procédure devant les 
tribunaux de l’ordre judiciaire: - d’un double degré de juridiction; - de la possibilité de contester que toute 
illégalité constitue une faute entraînant l’obligation de réparer le dommage qui en découle; - et de la 
possibilité de se pourvoir en cassation?» (eigen benadrukking). 

454 Arbitragehof 30 juni 2004, nr. 120/2004. 

455 Wat de onevenredigheid a priori uitsluit (zie rn. 186). 
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Door het pertinente karakter van het verschil in behandeling, alsook door de lage 

toetsingsintensiteit binnen deze materie, ligt het niet voor de hand dat het gebrek aan een 

algemene cassatieprocedure zich onevenredig tot de efficiëntie-doelstelling van art. 11bis 

RvS-wet verhoudt. 

D. Conclusie  

235. De maatregel die een verschil in behandeling creëert doordat procespartijen in het 

kader van de schadevergoeding tot herstel minder mogelijkheden hebben voor een 

cassatieberoep dan bij de gewone rechter, schendt het gelijkheidsbeginsel niet. 

6.6 TUSSENBESLUIT 

236. De schadevergoeding tot herstel strookt in de meerderheid van haar gevolgen met het 

gelijkheidsbeginsel. De door haar gecreëerde ongelijke behandeling treft in heel wat situaties 

immers enkel de verzoekende partij. Wanneer ze de verwerende partij treft, volgt een afweging 

tussen de gevolgen van de ongelijkheid en het nagestreefde doel. Zijn die kennelijk onredelijk, 

dan is het gelijkheidsbeginsel geschonden. Bepalend daarbij is de grote beoordelingsvrijheid 

van de overheid wat betreft het ontwikkelen van afwijkende modaliteiten: uit de legitimiteit van 

het doel volgt immers automatisch dat de bestreden regeling afwijkt van de gewoonte. Het is 

echter zeer onduidelijk waar de appreciatiemarge van de wetgever stopt, waardoor het 

onevenredig karakter van een verschil in behandeling moeilijk ingeschat kan worden. 

Wat betreft de exclusieve aansprakelijkheid van steller van de handeling, lijken de gevolgen 

te groot ten aanzien van het doel. Dit volgt uit de vaststelling dat die regel, althans in zijn strikte 

interpretatie, niet pertinent is. Het is dan ook moeilijk aan te nemen dat de gevolgen van de 

ongelijkheid er zich redelijk toe verhouden. De tekst van de wet, alsook de mogelijke 

toepasbaarheid van de matigingsbevoeghdeid, laten echter heel wat ruimte voor interpretatie.  

Het gelijkheidsbeginsel wordt niet geschonden door de andere ongelijkheden die verweerder 

benadelen. Die dragen immers iets bij aan het nagestreefde doel, en zijn dus pertinent. 

Daarenboven kan de Raad de nadelige gevolgen compenseren met toepassing van zijn 

matigingsbevoegdheid. 

 

 

 

 

 



 

136 

 

BESLUIT 

237. Het nut van de schadevergoeding tot herstel is duidelijk. Wanneer een rechtssubject 

zich gekrenkt voelt door een overheidsbeslissing, kan hij nagenoeg het volledige herstel van 

zjin schade bij een enkele rechter bekomen. Ook de functie ligt voor de hand. De Raad van 

State beschikt thans over een groter arsenaal om naast het herstel van het objectieve recht 

ook het herstel van het subjectieve recht te voorzien. 

238. Dat de Raad tot voor kort geen ervaring had met de erkenning van burgerlijke rechten, 

weerspiegelt zich in de moeilijkheden die hij vandaag ondervindt om de modaliteiten van de 

schadevergoeding tot herstel vorm te geven. Hij baseert zich bijvoorbeeld op principes uit het 

objectieve vernietigingsberoep om subjectieve aanspraken af te wijzen, met onrechtvaardige 

situaties tot gevolg. Zo weigert hij zich te buigen over de schadevergoeding tot herstel als de 

overheid de litigieuze beslissing eerder introk, en tot voor kort deed het vooruitzicht op een 

eventuele schadevergoeding niets af aan het verlies van belang. Daarnaast blijft heel wat 

onduidelijkheid bestaan omtrent de mogelijkheid om zekere maar toekomstige schade vergoed 

te zien, over de onwettigheid die wordt vastgesteld in het kader van de exceptie van illegaliteit, 

alsook over de draagwijdte van het begrip “steller van de handeling”.  

Overigens bestaan er heel wat verschillen ten aanzien van de burgerlijke 

aansprakelijkheidsvordering. Soms zijn die door de wet zelf gecreëerd, maar veelal volgen ze 

uit de rechtspraak zelf. De schadevergoeding tot herstel is een vorm van objectieve 

aansprakelijkheid, terwijl de burgerlijke rechter net steeds meer ruimte laat voor een 

subjectieve component. De Raad van State worstelt met begrippen zoals samenlopende en 

gedeelde aansprakelijkheid, terwijl de burgerlijke rechter ze met het grootste gemak hanteert. 

De Raad van State stelt bijzondere voorwaarden aan het zogenaamde nadeel, terwijl die bji 

de burgerlijke rechter reeds decennialang vastliggen. Het lijkt er zelfs op dat de Raad van State 

met een eigen interpretatie van het burgerlijk recht experimenteert.  

Toch vallen die verschillen te nuanceren. De Raad van State hanteert zijn 

matigingsbevoegdheid bijvoorbeeld met mondjesmaat, en kende vooralsnog steeds integrale 

schadevergoedingen toe. Dat hij de betrokkene enkel tot een geldelijke vergoeding mag 

veroordelen, verschilt maar weinig van de praktijk bij de burgerlijke rechter. Daarnaast huldigt 

hij net zoals de burgerlijke  rechter prima facie de equivalentieleer. Ten slotte is er niets dat de 

benadeelde belet om zich tot de burgerlijke rechter te wenden als die vordering hem nuttiger 

lijkt. 

239. De verschillen tussen de vordering bij de burgerlijke rechter enerzijds, en de Raad van 

State anderzijds, zijn overigens niet van die aard dat ze het gelijkheidsbeginsel schenden. De 
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wetgever geniet immers een ruime beoordelingsvrijheid wat betreft de invoering van bijzondere 

aansprakelijkheidsregimes. In veel gevallen verhoudt de ongelijke behandeling zich dan ook 

niet onevenredig ten aanzien van het nagestreefde doel. Enkel wat betreft het gebrek aan de 

zogenaamde samenlopende en gedeelde ‘onwettigheden’ rijst een mogelijk conflict. 

Ondanks de minimalistische invulling van het gelijkheidsbeginsel in deze context, stelt het een 

grens aan de vrijheid die Raad geniet bij het vormgeven van de schadevergoeding tot herstel. 

Bij het bepalen en verfijnen van de voorwaarden of modaliteiten moet hij immers nagaan of 

die een verschillende behandeling creëren ten opzichte van het gemeen 

aansprakelijkheidsrecht. Als dat zo is, dient hij er vervolgens over te waken dat die ongelijkheid 

ook iets bijdraagt tot de efficiëntie-doelstelling. Blijkt dat niet het geval, dan is de maatregel 

niet pertinent. Logischerwijs komt dan ook het evenredig karakter van de ongelijke 

behandeling in het gedrang. Is de maatregel daarentegen wel pertinent, dan zal het verschil in 

behandeling, dankzij de lage toetsingsintensiteit terzake, wellicht niet onevenredig zijn. 

240. In haar vijfjarige bestaan kreeg de schadevergoeding tot herstel langzaam maar zeker 

vorm. Enkele vraagstukken zijn opgelost, maar andere blijven bestaan. De oplossingen die de 

Raad van State biedt, en degene die hij nog zal bieden, wijken vaak af van de regels uit het 

burgerlijk recht. Hij moet er in dat geval over waken dat de voorwaarde of modaliteit strookt 

met de efficiëntie-doelstelling. Het creëren van afwijkende regels die de doelmatigheid van de 

rechtsgang niet bevorderen, gewoon omdat ze beter aansluiten bij de karakteristieken van de 

Raad van State zelf, is niet wenselijk en mogelijks zelfs strijdig met het gelijkheidsbeginsel. De 

macht van de Raad van State om eigen burgerlijk recht te ontwikkelen is daarom, tot spijt van 

wie het benijdt, begrensd. 
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