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1.

INLEIDING

Bij de vraag naar de betekenis van de overheidsvergunning voor de privaatrechtelijke aansprakelijkheid zijn drie partijen betrokken:
iemand, die een handeling verricht, waarvoor hij krachtens enig wettelijk
voorschrift een vergunning van de overheid behoeft;
een derde, die door deze handeling schade meent te (zullen) lijden;
de vergunning verlenende overheid.
De kwestie van de privaatrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid voor
haar beleid met betrekking tot het verlenen van vergunningen en voor haar
beleid ten aanzien van overtredingen van wettelijke voorschriften, die. een
vergunningstelsel bevatten, zal in dit preadvies slechts kort ter sprake komen.
Hoofdthema zullen de aansprakelijkheidsvragen vormen die rijzen in de relatie
tussen de hierboven eerstgenoemde partijen.
Tussen hen kan de vraag zich tn twee situaties voordoen: men kan handelen mét een vergunning, dan wel zónder. In het eerste geval is de vraag, ófen zo ja, in hoeverre - men zich ter afwering van de aansprakelijkheid uit
onrechtmatige daad op de vergunning kan beroepen. In het tweede geval gaat
het er om óf - en zo ja, in hoeverre - me.n door het enkele handelen zónder
vergunning aansprakelijk is uit onrechtmatige daad. Beide vragen zullen afzonderlijk worden besproken.
In de jurisprudentie zijn deze problemen herhaaldelijk aan de orde geweest. Hoewel de kwestie zich in principe bij elke wettelijke regeling, die een
vergunningstelsel bevat, zou kunnen voordoen, vallen twee groepen van gevallen bijzonder op.
In de eerste plaats de gevallen van 'hinder', in situaties waarin de ene buur
bouwt op een wijze die de andere buur niet zint of waarin een inrichting
lawaai maakt, stank veroorzaakt of op andere wijze overlast bezorgt.
Het zijn de gevallen waarin de bouwvergunning en de hinderwetvergunning
vaak ter sprake komen.
In de tweede plaats ontmoet men het probleem in het sociaal-economisch
verkeer: een nering-doende met vestigingsvergunning ziet met lede ogen een
concurrent opereren zónder een dergelijke vergunning. In die sfeer past ook,
de actie van de geconcessioneerde autobusondernemer tegen zijn collega, die
niet in hèt bezit is van een vergunning krachtens de Wet Autovervoer Personen.
Het terrein dat wij hier betreden is typisch dat van rechtersrecht. Weliswaar gaat het steeds om bijzondere administratieve regelingen met een vergunningenstelsel, doch de betekenis daarvan voor de aansprakelijkheid is geheel in
de jurisprudentie ontwikkeld.
Over vergunningen vooraf nog een enkele opmerking.
5
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De vergunning is een rechtshandeling in publiekrechtelijke zin, een vorm
van de groep overheidshandelingendiemen met 'beschikking' aanduidt.
Men kan daarbij onderscheid maken tussen 'gebonden' en 'vrije' beschikkingen.
Van een gebonden beschikking spreekt men als de overheid geen beleidsvrijheid heeft met betrekking tot het al dan niet geven van de beschikking,
van een vrije beschikking als de wettelijke regeling die beleidsruimte wel geeft.
Ik wijs even op deze onderscheiding, omdat zij in de loop van mijn betoog
ter sprake zal komen.
Tenslotte nog een terminologische kwestie: wanneer ik in het navolgende
schrijf over 'vergunning', versta ik daar iedere beschikking van de overheid
onder, waarbij iets wordt toegestaan, dat tevoren verboden was. Dergelijke
beschikkingen worden in de praktijk ook wel aangeduid als: machtiging, ontheffing, concessie, dispensatie, verlof of iets dergelijks.
Weliswaar kan de aard van de vergunning - zoals later zal blijken -voor
de vraag naar de invloed ervan op de privaatrechtelijke aansprakelijkheid van
belang zijn, maar die aard vloeit niet uit de benaming voort.
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2.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR HANDELEN ZONDER
VERGUNNING

2.1. Inleiding
De vraag naar de aansprakelijkheid voor een handelen zonder vergunning, kan
zich in een aantal verschillende situaties voordoen.
In de eerste plaats kan het zijn dat geen vergunning werd aangevraagd, of
dat op de aanvraag nog niet werd beslist.
Men kan hier verder onderscheiden: de vergunning zal zeker verleend worden; de vergunning zal zeker geweigerd worden; het is onzeker of de vergunning verleend zal worden.
In de tweede plaats kan het zijn dat de vergunning geweigerd werd. Dan
kan men onderscheiden in gevallen waarin tegen de weigering administratief
beroep bestaat en gevallen waarin de weigering definitief is. Daarnaast is het
mogelijk, dat de vergunning ten onrechte is geweigerd. Tenslotte kan zich de
situatie voordoen dat de vergunning, nadat daarvan reeds (gedeeltelijk) gebruik is gemaakt, in beroep wordt vernietigd.
Wellicht zullen zich in de praktijk nog meer mogelijkheden (kunnen) voordoen, doch ik meen voorshands de voornaamste gevallen te hebben opgesomd. In elke situatie is steeds de eerste vraag: beoogt de betreffende regeling
het belang, waarin de derde stelt getroffen te zijn (mede) te beschermen?
In het navolgende zal eerst die vraag worden besproken. Daarna zal op de
verschillende hierboven genoemde situaties worden ingegaan.
2.2. Beschermingsomvang van de wettelijke regeling
Voor het antwoord op de vraag of een handelen zónder vergunning in beginsel
jegens een door dat handelen gelaedeerde derde onrechtmatig is, staat centraal
de vraag, of de regeling, waar de vergunningseis op berust, (mede) het belang
van die derde beoogt te beschermen: het is de vraag naar de relativiteit.
Bedoelt de betreffende regeling immers niet (mede) dat belang te beschermen,
dan kan de derde bij schending aan die regeling geen aanspraak ontlenen. De
beschermingsomvang laat zich slechts in het concrete geval bepalen, door
interpretatie van de betreffende regeling, maar de jurisprudentie biedt wel
aanknopingspunten voor enige algemene beschouwingen omtrent de interpretatie, juist van regelingen met een vergunningstelseL
Met name op het terrein van de vestigingswetgeving is de kwestie of het
formele niet voldoen aan de eisen der vestigingswetten tot onrechtmatigheid
jegens concurrenten mag doen besluiten, jarenlang zeer omstreden geweest,
alvorens de Hoge Raad haar - althans voor de Vestigingswet Kleinbedrijf
7

1937 - bevestigend beantwoordde. De Hoge Raad beargumenteerde zijn opvatting met een uitvoerig wetshistorisch betoog (HR 30-10-1959, NJ 1961,
574). Toen de Hoge Raad zijn beslissing gaf, was inmiddels de Vestigingswet
Bedrijven 1954 van kracht. Het valt op, dat één van de argumenten in het
genoemde arrest is, dat de regering bij de behandeling van laatstgenoemde wet
in het parlement, niet blijk heeft gegeven van een gewijzigde opvatting omtrent de strekking van de wet van 1937. Men zou daaruit kunnen afleiden, dat
een zekere verschuiving in de beschermingsomvang van wettelijke regelingen
in de loop der jaren mogelijk is.
Het is uiteraard niet alleen de bedoeling van de wetgever die voor de
interpretatie van belang is. Het arrest inzake Claessens/Tijssen (HR 1-3-1963,
NJ 1964, 12 mn JHB) betrof een dodelijk ongeval overkomen aan de echtgenoot van Tijssen tijdens werkzaamheden in de schuur van de landbouwer
Claessens, wiens electrische installatie niet voldeed aan bepaalde voorschriften
van de Veiligheidswet 1937. De getroffene was niet bij Claessens in dienst. De
Hoge Raad neemt aan dat de Veiligheidswet slechts beoogde de belangen van
een bepaalde groep mensen te beschermen. Aan het feit, aldus de Hoge Raad,
dat het treffen van een wettelijke voorziening noodzakelijk is geacht met het
oog op de belangen van een bepaalde groep personen - te weten de in de
onderneming werkzame arbeiders - mag echter niet de gevolgtrekking worden verbonden, dat de gegeven voorschriften uitsluitend dienen ter bescherming van die belangen.
De opvatting dat een regeling (mede) beoogt de belangen van individuele
derden te beschermen, wordt wel bestreden_ met het argument (zo Hof Amsterdam 2-1-1958, NJ 1958, 82), dat op overtreding van de betreffende regeling - in casu: het zich vestigen zónder vergunning- strafrechtelijke sancties
staan. Het strafrechtelijk beleid ten aanzien van de overtredingen zou dan niet
mogen worden doorkruist door civiele acties. Het argument kan - zeker in
gevallen waarin dat strafrechtelijk beleid zich door een grote souplesse kenmerkt - niet onredelijk lijken, van doorslaggevend belang jegens de met name
getroffen derde kan het niet zijn.
De Hoge Raad heeft het argument wel aanvaard in de situatie die zich in
het Klomp-arrest voordeed. Klomp oefende de kleinhandel in aardappelen,
groenten en fruit uit, zonder in het bezit te zijn van een door het Bedrijfschap
voor die produkten af te geven vestigingsvergunning. Ter bescherming van een
tweetal andere groentehandelaren vroeg het Bedrijfschap in kort geding een
verbod op de activiteiten van Klomp. De Hoge Raad overwoog (15-5-1970,
NJ 1970, 327 mn GJS), dat het vervolgingsbeleid bij overtreding van de Vestigingswet aan andere overheidsorganen is toevertrouwd, dan aan produkt- of
bedrijfschappen, en dat het niet in de bedoeling van de wetgever kan hebben
gelegen dat dit beleid zou kunnen worden doorkruist door ingrijpende maatregelen van privaatrechtelijke aard op initiatief van onder meer bedrijfschappen.
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In de 'bouwjurisprudentie' is ook regelmatig de vraag aan de orde geweest of
het belang van een derde door een bepaalde regeling wordt beschermd. Meestal gaat het dan om de vraag, in hoeverre een bestemmingsplan - vroeger:
uitbreidingsplan- individuele belangen beschermt.
Men treft nogal verschillende omschrijvingen van de belangen die in dat
verband hun bescherming vinden.
- Hof Arnhem (12-11-1958, NJ 1959, 370): de belangen van betrokken
grondeigenaren, onder wie ook de eigenaren van percelen, die grenzen aan
het terrein, waarop het uitbreidingsplan betrekking heeft.
Hof Arnhem (2-6-1964, NJ 1965, 397): mede de belangen van 'dichtbij'
het bestemmingsplan gelegen gronden.
President Arnhem (1'4-9-1961, BR 1970, 133): belangen van belanghebbende grondeigenaren van andere onroerende goederen.
Hof Den Haag (28-3-1963, NJ 1964, 321): belangen van in het gebied
wonenden. (Opvallend is hier de uitbreiding van eigenaren tot 'inwoners',
dus ook tot niet-zakelijk gerechtigden).
President Den Bosch (25-2-1971, NJ 1971, 496 BR 1971, 131 mn JFJ):
slechts belangen van 'planologische aard' worden beschermd.
Bij dit laatste vonnis past een kanttekening.
Het geval betrof een bakker in het Brabantse Best, die stelde, dat de
vestiging van een zelfbedieningsgroothandel op een terrein met bestemming
'fabrieken' jegens hem onrechtmatig was. De President meende, dat de bakker
geen 'planologisch' belang aanvoerde, dat door de vestiging van de groothandel geschonden was, en wees de vordering af. De kwestie is evenwel, dat in
een dergelijk geval het planologisch belang - wat dat dan ook precies moge
zijn - en het commercieel belang - waar het de bakker ongetwijfeld om ging
- hand in hand gaan. Terecht overwoog de President Amsterdam dan ook
(vide Hof Amsterdam 1-6-1973, NJ 1974, 46), dat een bestemmingsplan niet
alleen planologische belangen· waarborgt, maar ook (andere) particuliere belangen, althans - zo begrijp ik het vonnis - wanneer deze particulieren zich
bij hun besluitvorming omtrent vestiging en uitbreiding onder meer hebben
laten leiden door de geldende richtlijnen van ruimtelijke ordening.
Bij het hiervoor genoemde arrest van het Hof Den Haag sluit aan een recent
arrest van de Hoge. Raad (29-3-1974, NJ 1974, 344 mn GJS). In deze zaak
ging het om een tweetal inwoners van Zaandam, die zich verzetten tegen een
opspuiting van terreinen in hun onmiddellijke nabijheid, in strijd met het
vigerende bestemmingsplan. Het Hof zag in hoger beroep de onrechtmatigheid
van de verweten gedraging op zijn minst hierin, dat de Zaankanters de mogelijkheid om hun bezwaren op de wettelijke wijze naar voren te brengen was
ontnomen en de kans dat met hun bezwaren rekening zou worden gehouden,
sterk was verminderd. In cassatie werd betoogd dat deze bezwaren geen schade zijn in de zin van art. 1401 BW. De Hoge Raad overwoog, dat de bezwaren
9
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betrekking hadden op belangen - storing van woongenot en dreigende sloop
van woningen - van de soort die valt onder de bescherming die art. 1401
bedoelt te bieden.
Het is opmerkelijk, dat hier niet gekeken wordt naar de belangen die het
betreffende bestemmingsplan beoogt te beschermen, maar naar belangen die
art. 1401 beoogt te beschermen. Wellicht is dit te verklaren uit het feit, dat in
cassatie niet werd bestreden, dat de getroffen belangen (kort gezegd: woongenot) in het bestemmingsplan zekere waarborgen vonden, maar werd bestreden, dat het nadeel dat die belangen in de administratieve rechtsgang niet
(meer) konden worden verdedigd, schade in de zin van art. 1401 was.
Voor de Hoge Raad prevaleert kennelijk het eigenlijke bezwaar van de
bewoners, huurders van de betreffende woningen, te weten, dat zij in hun
woongenot worden gestoord.
De ontwikkeling van 'belangen van grondeigenaren' naar 'woongenot' met het uitstapje naar 'commercieel belang' - kan misschien als illustratie
dienen voor de stelling dat er soms nogal beweging zit in de beschermingsomvang van een wettelijke regeling.
Intussen wijst het laatstgenoemde arrest van de Hoge Raad op een punt
dat zeker van belang is voor de bepaling van de beschermingsomvang: het feit,
dat de betreffende regeling een mogelijkheid kent als derde tegen de verlening
van een vergunning bij de administratie in beroep te gaan. Deze mogelijkheid
wordt vaak aan 'belanghebbenden' gegeven, maar ook wel aan 'een ieder'. Deze
mogelijkheid van administratief beroep is stellig een aanwijzing, de beschermingsomvang van dergelijke regelingen ruim te nemen. Maar hoe ruim?
Men dient hier twee zaken te onderscheiden: de vraag wélk belang wordt
beschermd en de vraag wiéns belang. Nagegaan zal moeten worden welke
belangen naar hun aard door de betreffende regeling worden beïnvloed en
hoever, ter bepaling van de 'kring van belanghebbenden', die invloed zich
uitstrekt. Dat zich ook dan - of misschien juist dan - grensgevallen kunnen
voordoen ligt voor de hand.
Uit het ontbreken van de mogelijkheid van administratief beroep, mag
evenwel - zoals ik in 3.3. zal aantonen - niet worden afgeleid, dat belangen
van derden piet door de betreffende regeling worden beschermd.
Als laatste aspect van de beschermingsomvang van regelingen wijs ik op de
mogelijkheid, dat een derde zijn bescherming kwijt raakt. De Hoge Raad
duidt op deze r<:eerzijde van de medaille in het arrest van 16-2-1973, NJ 1973,
463 mn HB. Het ging in dat geval om een vervoerder - Willerus - die stelde
dat zijn concurrent - Maas - zijn vervoersprijzen in strijd met wettelijk
bepaalde regelingen berekende. Dusdoende zou Willeros aan Maas een grote
opdrachtgever hebben verspeeld. Maas stelde daartegenover, dat zijn wijze van
berekenen usance in de transportwereld was: Willeros zou hetzelfde doen. De
Hoge Raad overweegt, dat zij, die zich niet aan dergelijke bepalingen houden
10
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'zich op grond van hun eigen gedrag zouden hebben onttrokken aan de privaatrechtelijke bescherming welke zij, voor zover zij zich daar wél aan plachten te houden, aan dat voorschrift op grond van art. 1401 BW tegenover de
overtreder hadden kunnen ontlenen'.
Het bovenstaande is natuurlijk geen volledig overzicht van de beschermingsomvang van wettelijke regelingen. Zo ben ik ondermeer niet ingegaan op de
mogelijkheid dat een bepaald belang niet beschermd wordt door een geschreven norm, maar door een - van die geschreven norm af te leiden, of er mee
samenhangende - ongeschreven norm. Mijn bedoeling was te wijzen op een
aantal aspecten van de beschermingsomvang van wettelijke regelingen, die in
de jurisprudentie naar voren komen. Een bepaalde conclusie valt daaruit, naar
mij voorkomt, niet te trekken. De verschillende oplossingen die in de jurisprudentie gevonden worden, doen wel veronderstellen, dat de rechter geneigd is
het individuele belang zo veel mogelijk te beschermen.
2.3.

De vergunning is niet aangevraagd of de aanvraag is nog in behandeling

Er zijn hier drie mogelijkheden: vast staat, dat de vergunning verleend zal
worden, vast staat dat vergunning geweigerd zal worden of de beslissingen van
de overheid is onzeker.
De eerste situatie voert tot een bekend probleem: kan gedaagde de vordering uit onrechtmatige daad wegens handelen zónder vergunning succesvol
bestrijden met het argument, dat hij voldoet aan de voor het verkrijgen van de
vergunning gestelde eisen? In het algemeen: ja. In zijn noot onder het Grofmarrest (HR 5-1-1951, NJ 1951, 494) drukte Houwing het zó uit: 'als de wet te
mijnen behoeve voor het verrichten van zekere handeling een vergunning van
de Overheid voorschrijft, beschermt zij mij niet tegen het gevaar, dat de
handeling verricht wordt en .ook niet tegen het gevaar, dat de handeling
zonder vergunning verricht wordt, maar tegen het gevaar, dat die handeling
verricht wordt onder omstandigheden, die grond voor weigering van de vergunning zijn.'
Het ontbreken van de vergunning schept intussen een vermoeden, dat aan
de voorwaarden voor de verlening niet voldaan is. Gedaagde heeft het tegendeel te stellen en aan te tonen.
Terecht overwoog Pres. Rb. Arnhem (7-12-1960, NJ 1961, 218) dan ook,
dat eiser geen belang meer had bij een beroep op het ontbreken van een
vergunning, nu niet (meer) bleek van enige omstandigheid op grond waarvan
die vergunning geweigerd zou mogen worden en van goedkeuring door een
hogere instantie of van een beroepsmogelijkheid geen sprake was. Dat verweer
kan uiteraard alleen slagen als de rechter maatstaven ter beschikking staan, ter
beoordeling van de vraag of degeen, die zonder vergunning handelt, wel voor
een vergunning in aanmerking komt (zo Pres. Rb. Dordrecht, 10-5-1950, NJ
11

•

1951, 415). Daarbij kunnen complicaties optreden, indien tegen de vergunning-verlening - ook al is zij aan objectieve maatstaven gebonden - administratief beroep openstaat. Is dat het geval, dan kan de rechter het verweer niet
honoreren.
Indien in rechte - aan de hand van de in de betreffende regeling gegeven
maatstaven - vast komt te staan, dat de vergunning geweigerd zal worden, zal
het handelen zonder vergunning onrechtmatig zijn. Datzelfde wordt aangenomen, indien de beslissing op de aanvraag onzeker is. Dit geval doet zich
voor, als het verlenen van de vergunning een niet gebonden beslissing is. Dat
impliceert, dat de rechter geen objectieve maatstaven ter beschikking staan.
Toetsing als bij een gebonden beschikking is dan uiteraard onmogelijk.
2.4.

De vergunning is geweigerd

Dit is de situatie dat de administratie al beslist heeft. Ook hier moet men in
het algemeen zeggen dat het handelen zonder vergunning onrechtmatig is.
Een complicatie doet zich voor, als de niet-vergunninghouder aanvoert, dat
hem de vergunning ten onrechte is geweigerd. Men kan zich daarbij voorstellen, dat - bij een gebonden beschikking- de vergunning is geweigerd zónder
dat er een administratief beroep mogelijk is. Denkbaar is ook - zowel bij een
gebonden, als bij een vrije beschikking - dat een administratief beroep wél
tot de mogelijkheden behoort. In beide gevallen zal de Rechter het beroep
slechts kunnen honoreren, als hij de weigering aan objectieve maatstaven kan
toetsen. Is het verlenen van de vergunning een discretionaire bevoegdheid van
de overheid en zou de overheid haar onredelijke gronden geweigerd hebben,
dan kan de Rechter zijn beslissing niet in plaats van de overheidsbeslissing
stellen: in zo'n geval moet het verweer niet aanvaard worden.
2. 5. De vergunning is vernietigd
In de zaak van het tot supermarkt verbouwde parochiehuis te Woerden (HR
28-2-1975, RvdW 1975, 31; BR 1975, 455 mn CLR) was met vergunning
verbouwd, maar toen de verbouwing klaar was, werd de bouwvergunning
wegens strijd met het vigerende bestemmingsplan door de Kroon 'spontaan'dat wil zeggen op initiatief van een zich benadeeld voelend middenstander vernietigd. De vragen die hier rijzen betreffen niet de onrechtmatigheid van de
bouw - die staat, gegeven de vernietigde vergunning, wel vast - maar het
lot van de verbouwing. Wij zullen dit bespreken bij de rechtsgevolgen van het
onrechtmatig handelen.
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3.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR HANDELEN MET VERGUNNING

3.1. Inleiding
Ook hier kunnen zich - als bij het handelen zónder vergunning - verschillende situaties voordoen. Allereerst het geval, dat de derde een beroep doet op
de onregelmatigheid van de vergunning. Daarbij is dan zowel te denken aan
vergunningen die in strijd met de desbetreffende regelingen zijn gegeven, als
aan vergunningen die zijn gegeven na een belangenafweging, die de toets der
kritiek niet kan doorstaan.
Een tweede geval doet zich voor, als de derde aanvoert, dat weliswaar voor
het gewraakte handelen een vergunning is verstrekt, doch dat de houder de
vergunningsvoorwaarden heeft overtreden.
Als derde geval noem ik het verweer van de vergunninghouder, dat de
derde de mogelijkheid heeft tegen de vergunningverlening administratief beroep in te stellen.
Blijven tenslotte over de gevallen waarin de vergunninghouder zich- conform de regelmatig verleende vergunning en de voorwaarden handelend - op
die vergunning beroept. De Hoge Raad heeft daarover enige principiële uitspraken gedaan, die bij de verdere beschrijving uitgangspunt dienen te zijn.
3.2. Drie arresten
Het klassieke arrest over deze materie is het Krul-arrest (HR 30-1-1914, NJ
1914, 497).
Joosstens, spiegel- en lijstenmaker, graveur en restaurateur van schilderijen
ondervond bij zijn artistieke werkzaamheden ernstige last. van zijn buurman
Krul, wiens machinerieën ter vervaardiging van zijn chocoladewaren een dusdanig geraas en gedreun deden ontstaan, dat daardoor het pand van Joosstens
ernstige muurscheuren ging vertonen en in bewoonbaarheid danig achteruitging. De Hoge Raad overwoog:
'dat het door het veroorzaken van veel geraas, sterk gedreun en ernstige
trillingen aan iemand hinder toebrengen in het normaal gebruik van zijn
eigendom, evengoed schending kan zijn van diens eigendomsrecht als de
beschadiging der zaak zelve; dat die schending kan bestaan, ook bij
aldien de bepalingen der Hinderwet zijn nagekomen'.
Voor de vraag naar de aansprakelijkheid van Krul was de hem verleende
vergunning derhalve niet van betekenis.
In 1963 kwam de Hoge Raad bij een geval, dat men eveneens als 'hinder' maar dan van andere aard - zou kunnen aanduiden, tot een andere oplossing.
Het is de uitspraak inzake EZH/Bailey (HR 14-6-1963, NJ 1965, 82 mn JHB;
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AA XIII, blz. 52 mn G). Kort geschetst was de situatie de volgende:
Enige honderden meters stroomafwaarts van de plaats waar Baliey aan de
Lek een scheepswerf exploiteert, is het Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland
doende de rivier met kabels te overspannen. Daartoe is op grond van de
Rivierenwet een verguiming verkregen, welke vergunning onder meer de bepaling omvat, dat de kabels boven de rivier op een hoogte van tenminste
34,70 meter boven NAP dienen te hangen.
Dat is Bailey niet hoog genoeg, omdat op ·zijn werf bokken worden gebouwd, die tot 57 meter boven NAP reiken, wanneer zij - wat de bedoeling is
-de Lek afvaren.
Bailey acht de handelwijze van het EZH dan ook jegens hem onrechtmatig
en wel op de volgende gronden:
1. strijd met de wet, omdat het verboden is een openbare waterweg te versperren of het verkeer daarop te belemmeren, waar de verleende vergunning niet aan kan afdoen, omdat deze
a. niet op de wet berust voor zover het aanbrengen van de hoogspanningskabels boven de rivier betreft, en
b. in die vergunning ieders recht en dus ook dat van Baliey is voorbehouden, en
c. de vergunning is verleend onder voorwaarde dat EZH door het aanleggen en aanwezig zijn van het werk geen belemmering of hinder aan de
scheepvaart zal veroorzaken;
2. strijd met het recht van Bailey van vrij en ongehinderd gebruik van een
openbaar vaarwater;
3. strijd met de zorgvuldigheid die EZH betaamt ten opzichte van Baliey's
bedrijf en bedrijfsuitoefening en dat zoveel te meer nu het EZH mogelijk
was en nog is om het werk zó uit te voeren, dat de vrije doorvaart voor
Bailey's bokken niet wordt belemmerd.
In kort geding vordert Bailey een verbod de kabels ter plaatse lager dan
62 meter boven NAP te hangen. President en Hof wijzen Baliey's vordering
toe.
De Hoge Raad beslist anders.
Met betrekking tot de invloed van de vergunning op de beoordeling van de
aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad overweegt de Hoge Raad, dat
'de beoordeling van de vraag of EZH, door de Lek op de hierboven
aangegeven wijze te overspannen, tegenover Baliey een onrechtmatige
daad heeft gepleegd ook op de grondslag van de in het maatschappelijk
verkeer betamende zorgvuldigheid, niet los van de vergunning waarbij
EZH van den Minister van Waterstaat ingevolge de Rivierenwet tot dat
overspannen toestemming kreeg, kan worden beoordeeld;'
Na enige ov~rwegingen over de verhouding van een tweetal bij de vergunning
behorende voorwaarden, komt de Hoge Raad tot de conclusie - die ik vanwege haar belang volledig citeer !
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'dat de Rivierenwet, die de strekking heeft den goeden staat der voorname rivieren en stroomen des Rijks ondermeer met het oog op de
scheepvaart te waarborgen, den Minister van Waterstaat heeft aangewezen als het tot het verlenen van een vergunning als de onderhavige
bevoegde orgaan; dat die Minister bij het verlenen van een dergelijke
vergunning alle op het desbetreffende vaarwater betrokken openbare en
bijzondere belangen behoort af te wegen, en de vergunninghouder in
beginsel de vrijheid heeft op den grondslag van den in de vergunning en
de vergunningsvoorwaarden neergelegden uitslag van die afweging te
handelen, zonder ook zijnerzijds in een onderzoek en beoordeling van
die belangen te treden;
dat dit anders kan zijn in een geval waarin de omstandigheden zó liggen
dat het den vergunninghouder duidelijk moet zijn geweest dat de Minister bij zijn afweging van de in aanmerking komende belangen met het
oog op een voor bepaalde belangen dreigend nadeel in redelijkheid niet
tot zijn in de vergunning neergelegde beslissing had kunnen komen, in
welk geval de in het maatschappelijk verkeer betamende zorgvuldigheid
kan meebrengen dat de vergunninghouder van de vergunning geen gebruik maakt of bij het gebruik maken daarvan die belangen verder
ontziet dan de vergunningsvoorwaarden voorschrijven.'
Deze - in vergelijking met het Krul-arrest - bepaald andere benadering v:1n
de vergunning als element in de beoordeling van de aansprakelijkheidsvraag,
trok sterk de aandacht, hoewel commentatoren dadelijk wezen op enige verschillen in de casuspositie van de zaak Krul enerzijds en de kwestie van de
kabels anderzijds.
In 1972 (HR 10-3-1972, NJ 1973, 278, mn CJS, BR 1972, 257 mn PZ en
AA XXI, blz. 430 mn G) kreeg de Hoge Raad gelegenheid zich nader uit te
spreken over de betekenis van de vergunning, ditmaal - als in 1914 - in het
kader van de Hinderwet.
De zaak betrof de overlast die vader en zoon Lekkerkerker bij de exploitatie van hun boomgaard ondervonden, van kraaien, die zich tegoed deden
aan huisvuil, door Vermeulen in een naast de boomgaard gelegen plas gestort.
Aangetrokken door het huisvuil, bezochten de kraaien evenwel ook de bongerd, pikten in het fruit, dat zodanig aangetast raakte, dat het onverkoopbaar
werd. De exploitatie m9est op den duur gestaakt worden.
Aangesproken uit onrechtmatige daad, beroept Vermeulen zich op zijn
Hinderwetvergunning. Daarmee heeft hij succes bij de Rechtbank, maar niet
bij het Hof.
In cassatie neemt Vermeulen de uitspraak van de Hoge Raad in het Lekarrest, als uitgangspunt. Maar de Hoge Raad overweegt eerst, heel algemeen:
'dat het antwoord op de vraag of en in hoever een door de overheid
verstrekte vergunning invloed heeft op de beoordeling van de aansprake15
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lijkheid uit onrechtmatige daad van degene, die overeenkomstig de hem
verstrekte vergunning handelt, doch daarbij schade of hinder toebrengt
aan derden, afhangt van de aard van de vergunning en het belang dat
wordt nagestreefd met de regeling waarop de vergunning berust, zulks
in verband met de omstandigheden van het geval.'
Na een overweging omtrent het doel van de Hinderwet en het daarop gerichte
vergunningstelsel, vervolgt de Hoge Raad:
'dat de regeling van die wet echter ... niet meebrengt, dat daardoor de
omvang van de rechten van de eigenaren van naburige percelen in die
zin zou worden beperkt, dat deze eigenaren schade of hinder van zodanige aard dat zij deze in het algemeen niet behoeven te dulden, wél
zouden moeten verdragen van iemand die voor het handelen dat die
schade of hinder veroorzaakte, een Hinderwetvergunning had gekregen;
dat het verkregen zijn van zo'n vergunning degeen die overeenkomstig
die vergunning handelt, dan ook niet vrijwaart voor de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad;
dat dit niet anders is, indien door een eigenaar als hiervoor bedoeld
tegen het verlenen van de vergunning tevoren bezwaren zijn ingebracht
maar deze bezwaren zijn verworpen.'
3.3. Bespreking van deze arresten
Het ligt uiteraard voor de hand bij een nadere beschouwing van de opvatting
van de Hoge Raad, de uitspraak in het boomgaardarrest als uitgangspunt te
nemen. Heel algemeen wordt daar immers gesteld, dat de invloed van de
vergunning op de beoordeling van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige
daad afhankelijk is van de aard van de vergunning en het belang dat wordt
nagestreefd met de regeling waarop de vergunning berust, zulks in verband
met de omstandigheden van het geval.
Deze formulering betekent niet, dat de opvatting omtrent de betekenis van
de vergunning, zoals die uit het Bailey-arrest blijkt, verlaten is. Integendeel, zij
is nog onlangs door de Hoge Raad in het arrest over de Waalbrug herhaald
(HR 21-6-1974, NJ 1974,439 rnn Prins).
In de opvatting van de Hoge Raad is in de eerste plaats een belangrijk punt
het belang waarin de derde vraagt beschermd te worden.
Bailey verwijt EZH weliswaar zowél handelen in strijd met de wet, als in
strijd met Bailey's subjectieve recht, als in strijd met de zorgvuldigheid, doch
de beslissing van het Hof steunt op laatstgenoemde grondslag. Bailey had
stellig belang bij een onbelemmerde doorvaart, doch een subjectief recht op
het genot van een openbaar vaarwater in de mate van de individuele behoefte
van de gebruiker, valt uiteraard niet aan te nemen. De eigenaar van de boomgaard kon zich- als Krul- nu juist wél beroepen op een subjectief recht, het
recht van eigendom, welk recht door de handelingen van de vergunninghouder
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werd aangetast. Van belang voor de invloed van de vergunning is dus. het
antwoord op de vraag in welke onrechtmatigheidscategorie de verweten gedraging valt. Het verschil tussen een 'belang' enerzijds en het 'recht van eigendom' anderzijds, verklaart het verschil in invloed van de vergunning in de hier
besproken arresten, nu de Hoge Raad voor de Hinderwet heeft beslist, dat de
'regeling van dit wetsartikel niet meebrengt dat daardoor de omvang van de
rechten van eigenaren ... zou worden beperkt'.
Er is een ander aspect dat aandacht vraagt: men zou op zichzelf wel
geneigd zijn een verschil in invloed van de vergunning op grond van de Rivierenwet enerzijds en de Hinderwetvergunning anderzijds aan te nemen. De
regelingen onderscheiden zich immers op tenminste twee, met elkaar verband
houdende, pu11ten.
In de eerste plaats is dat de mogelijkheid voor derden, om tegen het
verlenen van een vergunning bezwaar te maken en daarop te worden gehoord.
De Hinderwet geeft derden in dat opzicht waarborgen, terwijl de Rivierenwet
in het geheel geen 'inspraak-procedure' kent.
In de tweede plaats houdt de Hinderwet zich heel expliciet bezig met belangen van derden, - en dan belangen in de meest ruime zin genomen - terwijl
dergelijke bijzondere belangen in de Rivierenwet minst genomen niet duidelijk naar voren komen.
Wat de 'inspraak'kwestie betreft, overweegt de Hoge Raad in het boomgaardarrest, dat de Hinderwetvergunning ook niet vrijwaart van aansprakelijkheid jegens de eigenaar van een boomgaard, wiens tegen 4e verlening van een
Hinderwetvergunning ingebrachte bezwaren werden verworpen. Daarmee is
evenwel niet gezegd, dat de Hoge Raad, wanneer niet over een rechtsinbreuk
geklaagd zou zijn, maar over een handelen in strijd met de zorgvuldigheid, tot
een zelfde oordeel zou zijn gekomen. In het Lek-arrest wordt immers over- ·
wogen, dat de vergunninghouder - uitgaande van de belangenafweging door
de vergunningverlenende instantie - in beginsel overeenkomstig de vergunning en de dáarbij behorende voorschriften mag handelen. Men kan daaruit de
enigszins verrassende conclusie trekken, dat voor de vraag of de vergunning
vrijwaart van aansprakelijkheid jegens derden, niet van doorslaggevend belang
is of die derden in de administratieve procedure van vergunningverlening betrokken zijn geweest: voor zover hem onzorgvuldig handelen wordt verweten,
kan de vergunninghouder zich in principe op de vergunning beroepen.
Met die 'inspraak' hangt in het algemeen - zeker bij regelingen van meer
recente datum - samen de wijze waarop - of misschien beter: de mate
waarin de belangen van derden in de betreffende regeling naar voren komen.
Hoewel de Hinderwet juist de bedoeling heeft belangen van derden te beschermen, baat een beroep op de vergunning de houder niet, wanneer hem een
rechtsinbreuk verweten wordt. Verwijt de derde de vergunninghouder evenwel een handelen in strijd met de zorgvuldigheid, dan zal dat beroep op de
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vergunning de houder in beginsel wél baten. De omstandigheid, dat de betreffende· regeling de belangen van die derde niet noemt behoeft in dat geval niet
te betekenen, dat de vergunninghouder niet op de grondslag van de belangenafweging, zoals die in de vergunning is neergelegd, mag handelen. Immers, de
Rivierenwet - Beekhuis wijst daar ook op in zijn noot onder de Lek-arresten
- spreekt uitsluitend over het openbaar rivier- of stroombelang. Toch overweegt de Hoge Raad uitdrukkelijk, dat bij de vergunningverlening alle betrokken openbare en bijzondere belangen behoren te worden afgewogen. In het
tweede Lekarrest (HR 26-6-1964, NJ 1965, 83) wordt dat herhaald. De Hoge
Raad preciseert daar zelfs:
'... en bijzondere belangen - mitsdien ook die van anderen dan den
vergunninggever en den vergunninghouder'.
Beschermt de betreffende regeling (mede) belangen van derden, dan is het feit
dat een vergunning verleend werd - zo leren deze arresten - niet van invloed,
indien wordt geklaagd over rechtsinbreuk. Noemt een regeling de belangen
van derden niet, dan kan de vergunninghouder toch in beginsel- zonder in
strijd met de zorgvuldigheid jegens die derde te komen - overeenkomstig de
vergunning handelen.
Dit brengt ons bij het derde punt.
In het Bailey-arrest overweegt de Hoge Raad dat, ook op de grondslag van
de in het maatschappelijk verkeer betamende zorgvuldigheid, het handelen
van de vergunninghouder niet los van de vergunning kan worden beoordeeld.
Dat is een stelling, die om nadere overweging vraagt.
Een vergunning staat de houder in het algemeen iets toe, dat hem tevoren
door een wettelijke regeling verboden was. Als de vergunning verleend is, is
het handelen overeenkomstig de vergunning derhalve niet (meer) in strijd met
de wet, met de geschreven norm, waar de vergunningseis op berust.
Opvallend is nu, dat de Hoge Raad de vergunning óók van betekenis acht
binnen het stelsel van óngeschreven normen, tezamen de maatschappelijke
zorgvuldigheid bepalend. Ook al moet men enerzijds opmerken dat de Hoge
Raad niet zó algemeen ·formuleert, dat de uitspraak als vanzelf voor elke
andere wettelijke regeling geldt, anderzijds is het belang dat met de Rivierenwet wordt nagestreefd toch zó strikt omschreven, dat men zich afvraagt of,
als bij de vergunningverlening op grond van de Rivierenwet niet expliciet in
die wet genoemde belangen moeten worden betrokken, dat ook niet voor
andere wettelijke regelingen moet worden aangenomen.
De formulering van de Hoge Raad geeft de vergunninghouder een zeker
houvast: hij heeft in beginsel de vrijheid op de grondslag van de in de vergunning en de vergunningsvoorwaarden - men spreekt tegenwoordig liever van
voorschriften - neergelegde uitslag van de belangenafweging door de vergunningverlener te handelen, zonder ook zijnerzijds in een onderzoek en beoordeling van die belangen te treden.
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Hoe dit theoretisch te funderen? Ons voorshands beperkend tot de Rivieren wet, moet geconstateerd worden, dat een belangenafweging als waartoe,
volgens de Hoge Raad in het Lek-arrest, de overheid is gehouden, niet rechtstreeks uit die wet valt af te leiden. Deze vraag is in het arrest inzake de
Waalbrug opnieuw aan de orde gekomen (HR 21-6-1974, NJ 1974, 439 mn
Prins). De Staat bouwt bij Ewijk een brug over de Waal. Twee werven komen
in het geweer, omdat door hen gebouwde schepen niet onder de brug door
kunnen, .tenzij ze in ballast gaan varen of veellager afgebouwd worden dan
gebruikelijk. Een en ander zal, aldus de werven, hun concurrentiepositie ernstig benadelen. Hoewel de Staat in dit geval geen vergunning uit hoofde van
de Rivierenwet aan zichzelf had gegeven, is toch in cassatie uitgangspunt, dat
de Minister van Verkeer en Waterstaat bij zijn besluitvorming ten aanzien van
het bouwen van deze brug de door de Rivierenwet beschermde belangen op
gelijke wijze heeft te betrekken als wanneer het om het verlenen van een
vergunning zou gaan.
In het kader van de vraag welke belangen behoren te worden betrokken bij
de vraag of een vergunning zal worden verleend spreekt de Hoge Raad dan van
een 'redelijke hantering van het in de Rivierenwet neergelegde vergunningstelsel'.
Daaruit. valt af te leiden, dat ongeschreven regels van behoorlijk bestuur de
omvang van de belangenafweging door de overheid (mede) bepalen.
In het algemeen brengt de in -het maatschappelijk verkeer betamende zorgvuldigheid met zich, dat men steeds rekening heeft te houden met de belangen van derden en die zo veel mogelijk heeft te ontzien, zonder dat men
nochtans de eigen belangen zonder meer aan die van anderen ondergeschikt
behoeft te maken. Heeft belangenafweging als hieruit voortvloeiend reeds door de overheid - plaats gehad, dan is dat - in beginsel - voldoende.
Overeenkomstig die afweging handelen is - wederom: in beginsel - niet in
strijd met de zorgvuldigheid: de belangenafweging heeft plaatsgevonden, zij
het niet door de handelende persoon zelf.
Het is duidelijk, dat deze opvatting niet tot de Rivierenwet beperkt behoeft te blijven: zij is in het algemeen toepasselijk ook bij andere vergunningenstelsels.
Gelijk uit het Lek-arrest volgt, dient de vergunninghouder - geconfronteerd
met het nadeel dat zijn handelen toebrengt aan derden - zich evenwel twee
vragen te stellen: de eerste vraag is, welke belangen in de vergunning en de
daarbij gegeven voorschriften hun afweging hebben gevonden, en met name,
of daarbij ook het belang van de betreffende derde is. De tweede vraag is, of
die belangen door de overheid juist, afdoende zijn afgewogen.
In zijn bijdrage aan de bundel Beekhuis heeft Vos een andere benadering
gekozen. Hij acht een door de overheid verleende vergunning van invloed op
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de civielrechtelijke aansprakelijkheid (blz. 306).
a. wanneer de wettelijke norm, waarin het vergunningenstelsel is opgenomen,
geheel zelfstandig een regeling geeft voor civielrechtelijke onrechtmatigheid (en derhalve Schutznorm is ten aanzien van een bepaalde categorie
burgerrechtelijke belangen) en
b. in het geval dat aansprakelijkheid ex. art. 1401 BW wordt geconstrueerd
op grond van een combinatie van ongeschreven recht met een wettelijke
norm.
In dat laatste geval spreekt Vos van 'mengnorm'. Ik kan voor het onder a)
opgemerkte geheel met hem meegaan, maar heb bezwaren tegen de constructie onder b ). Afgezien van de vraag of deze, op de leer Smits met betrekking
tot de verhouding van geschreven en ongeschreven normen gebaseerde gedachte, door de Hoge Raad is aanvaard, meen ik dat dit in ieder geval niet het
systeem is van het eerste Lek-arrest.
De Hoge Raad stelt heel algemeen, dat het handelen van EZH, 'ook op de
grondslag van de in het maatschappelijk verkeer betamende zorgvuldigheid,
niet los van de vergunning' kan worden beoordeeld. Een beperking tot een
handelen, dat eerst onder invloed van een wettelijke norm onrechtmatig
wordt, kan ik daarin niet lezen.
Náást de genoemde wettelijke normen en de 'mengnormen' neemt Vos het
bestaan aan van geheel zelfstandige maatschappelijke regels van betamelijkheid, waarbij een eventuele wetsovertreding geen rol speelt. In dat geval kan
de vergunning niet van invloed zijn. Vos noemt als voorbeeld van zo'n norm,
het door de Hoge Raad genoemde geval dat de vergunninghouder had moeten
begrijpen dat de Minister in redelijkheid niet tot zijn in de vergunning neergelegde beslissing had kunnen komen.
Zoals ik hiervoor betoogd heb, dunkt mij niet dat de Hoge Raad hier een
zelfstandige zorgvuldigheidsnorm introduceert ('gij zult niet overeenkomstig
de vergunning handelen als het u duidelijk had moeten zijn dat déze vergunning in redelijkheid niet verleend had mogen worden').
De Hoge Raad stelt, dat in een dergelijk geval de onderzoeksplicht van de
vergunninghouder herleeft. Hem wordt schending van eens anders belang verweten, niet zijn gebrek aan controle op de belangenafweging door de overheid.

3.4. De onregelmatige vergunning
Ik noemde in 3.1. twee situaties: vergunningverlening in strijd met de wet en
de onzorgvuldige vergunningverlening. De tweede situatie ontmoetten we in
het eerste Lek-arrest: als het de vergunninghouder duidelijk moet zijn geweest
dat de belangenafweging in redelijkheid niet tot de vergunningverlening had
kunnen leiden, kan de zorgvuldigheid meebrengen, dat hij zijn houding zelfstandig bepaalt. Dit dunkt mij een algeme~e regel voor vergunninghouders te zijn.
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Men zou geneigd zijn dezelfde regel zonder meer te aanvaarden bij de
vergunningverlening in strijd met de wet. Toch aarzel ik daar even. In het in
2.5. genoemde arrest inzake het voormalige parochiehuis te Woerden, leert de
Hoge Raad in de lijn van zijn uitspraak in het eerste Lek-arrest, 'dat de
vergunninghouder er in het algemeen op mag vertrouwen, dat een hem verstrekte vergunning overeenkomstig de desbetreffende voorschriften is verstrekt en dat hij gerechtigd is van die vergunning gebruik te maken'. De Hoge
Raad vervolgt, nogal terughoudend: 'dat dit anders zou kunnen zijn in een
geval waarin de verstrekking van een vergunning een ook voor de vergunninghouder zó onmiskenbare wetsschending oplevert, dat hij had moeten begrijpen dat het desbetreffende overheidsorgaan hem deze niet had mogen verlenen.'
In het geval van het parochiehuis was van een voor de vergunninghouder
zó onmiskenbare wetsschending geen sprake, zelfs al mocht de vergunninghouder, dank zij verschillende waarschuwingen van belanghebbende derden,
hebben begrepen dat de vergunning op gespannen voet stond met het bestemmingsplan.
De onregelmatige vergunninghouder valt derhalve een nogal ruime bescherming ten deel. Ik meen niet, dat het arrest inzake het parochiehuis een marginaler toetsingsplicht aan de vergunninghouder oplegt dan het eerste Lek-arrest.
Het is ook niet goed in te zien, waarom de zorgvuldigheid de vergunninghouder tot een scherpere controle op de belangenafweging van de overheid
zou verplichten, in geval die belangen-afweging berust op regels van behoorlijk
bestuur, dan wanneer zij op regels van geschreven recht berust. Voor de
vergunninghouder is die eerste controle eerder moeilijker, gegeven de afwezigheid. van concrete maatstaven, die nu juist in het geval van het parochiehuis te
vinden waren in het bestemmingsplan.
3.5. De voorschriften bij de vergunning

De bij een vergunning gegeven voorschriften - ook wel aangeduid als 'de
voorwaarden waaronder de vergunning wordt verleend' - spelen in de praktijk een zeer belangrijke rol. Veelal geeft de overheid haar toestemming tot
het verrichten van bepaalde handelingen immers slechts onder het opleggen
van - soms talrijke- verplichtingen. In die voorschriften is dan de neerslag te
vinden van de belangenafweging, die de overheid aan haar vergunningverlening
heeft doen voorafgaan.
Een handelen in strijd met de vergunningsvoorschriften zal in het algemeen
onrechtmatig zijn jegens de door dat handelen getroffen derde. Voorwaarde
daarbij is evenwel, dat het overtreden voorschrift strekte tot bescherming van
het belang van de derde. Niet elk handelen in strijd met enig bij de vergunning
behorend voorschrift geeft de getroffen derde derhalve een actie.
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Het is duidelijk, dat de voorschriften bij de vergunning voor de houder van
groot belang zijn. In de lijn van het eerste-Lekarrest mag men zeggen, dat, hoe
gedetailleerder de voorschriften zijn, hoe eerder de vergunninghouder zich zal
kunnen beroepen op zijn vergunning. Daar staat dan tegenover, dat de vergunninghouder zich voorzichtig dient op te stellen wanneer de vergunning
met weinig voorwaarden gepaard gaat. De van hem te verwachten zorgvuldigheid is dan immers nauwelijks nader omlijnd.
De hier bedoelde voorschriften behoeven niet altijd bij de vergunning zelf
te worden gegeven. Zo bevat bijv. een bouwvergunning nauwelijks voorschriften, maar verwijst naar het betreffende bestemmingsplan. In de detaillering
van dat plan zit een belangrijk stuk belangenafweging, waar de vergunninghouder in het algemeen op mag vertrouwen.
Een interessant punt is de kwestie van de interpretatie van de voorschriften bij de vergunning. In het tweede Lek-arrest (HR 26-6-1964, NJ 1965, 83)
komt het ter sprake.
In zijn conclusie bij dat arrest heeft Langemeijer de gedachte verdedigd,
dat bij die interpretatie de van elders blijkende bedoeling van de vergunningverlener van invloed kan zijn, zulks indien die bedoeling duidelijk afwijkt van
wat men bij lezing van het voorschrift in de eerste plaats zou denken. Zo ver
heeft de Hoge Raad niet willen gaan. Volgens de Hoge Raad, worden de
rechtsgevolgen van de vergunning bepaald door haar inhoud. Bij zijn beoordeling van de vraag of een vergunninghouder een ter bescherming van de
belangen van derden gestelde voorwaarde heeft overtreden en daardoor tegenover een derde een onrechtmatige daad heeft gepleegd, is de rechter niet
gebonden aan het oordeel van het orgaan dat de vergunning verleende of aan
de houding die dat orgaan tegenover de verweten gedraging heeft aangenomen. Deze redenering leidt er toe aan te nemen, dat een voorschrift tot
meer kan verplichten, dan waartoe de vergunning verlenende instantie had
willen verplichten. Dat zal met name het geval zijn, indien - gezien de op
zichzelf duidelijke bewoordingen van het voorschrift - bij derden gerechtvaardigde verwachtingen zijn gewekt. Is dat niet zo, dan mag de rechter aan
de - van elders kenbare - bedoeling van de vergunning verlenende instantie
wel betekenis toekennen, maar de rechter is daartoe in het algemeen niet
verplicht.
3.6.

Administratief beroep

Kan de vergunninghouder, aangesproken door een door zijn handelen benadeelde derde, zich verweren, door te wijzen op de mogelijkheid tegen de
vergunningverlening in het algemeen, of tegen een of meer voorschriften bij
de vergunning in het bijzonder, in administratief beroep te gaan?
Klaagt de derde over een inbreuk op subjectief recht, dan zal het verweer
niet opgaan, nu de vergunning op de beoordeling van die inbreuk niet van
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invloed is. Ook bij het verwijt van onzorgvuldig handelen laat zich moeilijk
een situatie denken, waarin het bestaan van administratief beroep de derde
zou kunnen beletten zich tot de burgerlijke rechter te wenden, te meer nu
deze laatste- zoals wij zagen- aansprakelijkheid van de vergunninghouder in
het algemeen slechts aanvaardt bij een onzorgvuldig verleende vergunning.
In dit verband valt te wijzen op de procedure rond de zandafgraving
'Stikke Trui' (HR 16-3-1974, NJ 1975, 74 mn BW, AB 1975, 117, mn St).
In die zaak werd de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten aangesproken door een tweetal eigenaren/bewoners van villa's, vlak bij de aan
Natuurmonumenten behorende zandafgraving 'Stikke Trui' gelegen. Natuurmonumenten had zich bereid verklaard de zandafgraving tijdelijk als vuilstort
aan de gemeente Arnhem ter beschikking te stellen. De twee bewoners merkwaardigerwijs lid van de Vereniging- vreesden ernstige overlast te zullen
ondervinden, zowel van het verkeer van en naar de stortplaats als van de stank
van de vuilstort. Zij vroegen daarom een verbod aan, de zandafgraving als
vuilnisbelt te gebruiken.
Men mag aannemen, dat voor de exploitatie van de vuilstort een hinderwetvergunning nodig is, doch nergens blijkt dat deze zelfs maar aangevraagd
is. Dan is begrijpelijk, dat - zeker in een kort geding als in dit geval - de
beroepsmogelijkheden van de Hinderwet door de rechter buiten beschouwing
worden gelaten en belanghebbenden in hun vordering ontvankelijk zijn. Dat
geldt te meer, nu in dit geval die vordering tegen de eigenaar van de vuilstort,
en niet tegen de 'vuilstorter' (de gebruiker) wordt ingesteld, terwijl de vergunning had moeten worden aangevraagd door de gebruiker.
Wellicht ten overvloede moge worden opgemerkt, dat dit alles uiteraard
alleen geldt, wanneer het administratieve beroep géén schorsende werking
heeft, en de vergunninghouder derhalve handelt, overeenkomstig een rechtsgeldige vergunning.

3.7. Het beroep op de vergunning
Wanneer kan de vergunninghouder met succes een beroep op zijn vergunning
doen ter afwering van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad? De vraag
kwam reeds uitvoerig in 3.3., bij de bespreking van de 'standaardarresten', aan
de orde. Kort samengevat komt men tot het volgende beeld:
De invloed van de vergunning op de beoordeling van de aansprakelijkheid
uit onrechtmatige daad, is afhankelijk van de aard van de vergunning en het
belang dat wordt nagestreefd met de regeling waarop de vergunning berust,
een en ander in verband met de omstandigheden van het geval.
Zonder uitdrukkelijke wetsbepaling, geeft een vergunning geen bevoegdheid inbreuk te maken op subjectieve rechten van derden. De vergunninghouder kan evenwel in beginsel overeenkomstig de vergunning en de daarbij
behorende voorschriften handelen, zónder dat hem jegens derden - wier
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belangen door de betreffende regeling beschermd worden - onzorgvuldig
handelen kan worden verweten. Deze vrijheid vindt zijn grens daar, waar het
de vergunninghouder duidelijk moest zijn, dat de overheid bij de afweging van
de bij de vergunningverlening in aanmerking komende belangen, in redelijkheid niet tot de in de vergunning neergelegde beslissing had kunnen komen.
Daarbij heeft de vergunninghouder zich af te vragen óf het belang van de
tegenover hem staande derde bij de belangenafweging werd betrokken en of
het juist werd afgewogen. Het komt mij voor dat de tijdsfactor daarbij een
niet te onderschatten rol kan spelen: een ooit plaats gehad hebbende belangenafweging, hoe juist en volledig ook, kan in een bepaalde situatie niet meer
doorslaggevend blijken te zijn: in zoverre heeft de vergunninghouder de in de
vergunning neergelegde uitslag van de belangenafweging steeds in het actuele
perspectief te plaatsen.
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4.

SCHADEVERGOEDING EN ANDERE RECHTSGEVOLGEN

Wat is de betekenis van de vergunning wanneer er sprake is van (dreigend)
onrechtmatig handelen? Met andere woorden: wat is de betekenis van de
vergunning voor de aan het handelen te verbinden gevolgen?
Op dit punt zijn er verschillen tussen het Nederlands en het Belgisch recht,
zodat het zinvol is ook aan deze vraag enige aandacht te besteden, en dat te
meer, nu bij het ontwerp voor een nieuw burgerlijk wetboek de kwestie ook
ter sprake komt.
Men kan onderscheiden de gevallen waarin de vordering voor de gewone
rechter wordt ingesteld, en de gevallen waarin de derde zich tot de President
in kort geding wendt.
De eerstgenoemde categorie geeft - voor zover de derde schadevergoeding
in geld vraagt - geen aanleiding tot opmerkingen. Zij komt in situaties waar
de vergunning een rol speelt weinig voor, en de problematiek wijkt niet af van
hetgeen in het schadevergoedingsrecht gebruikelijk is.
Voor zover voor de gewone rechter herstel in de vorige toestand wordt
gevraagd - hetzij bij wijze van schadevergoeding, hetzij in de vorm van een
rechterlijk bevel - kan men opmerken, dat de benadeelde derde dan vaak aan
het kortste eind trekt. In de gevallen waar het hier om gaat- bouwen in strijd
met het bestemmingsplan, meer in het algemeen: iets tot stand brengen in
strijd met vigerende voorschriften - is de rechter weinig geneigd tot ingrijpende maatregelen, met het gevolg, dat pe derde met schadevergoeding in geld
genoegen moet nemen. Een niet onbelangrijke rol speelt daarbij - met name
in bouwzaken - dat door een wijziging van de bouwvoorschriften, de gewraakte bouw alsnog aan de wettelijke bepalingen voldoet.
Bovendien is het 'fait accompli' een factor van betekenis indien de derde
het handelen van de vergunninghouder- en met name de daaraan te verbinden gevolgen - aan de rechter voorlegt. Immers het staat de rechter vrij, de
belangen van degeen die de onrechtmatige situatie in het leven heeft geroepen
af te wegen tegen de belangen van de derde (zo het arrest inzake het verbouwde Parochiehuis). Slechts zelden zal de rechter dan kunnen oordelen, dat de
belangen van de derde groter zijn, dan het belang, dat het in de onrechtmatige
·· situatie geïnvesteerde bedrag niet verloren gaat.
Het hiervoor met betrekking tot een vordering tot afbraak opgemerkte,
geldt natuurlijk ook indien de derde zich tot de President in kort geding
wendt. Minder nog dan de gewone rechter, is de President geneigd herstel in
de vorige toestand te bevelen, soms met de reeds gememoreerde mogelijkheid,
dat de betreffende voorschriften gewijzigd zouden kunnen worden, als motief, soms met de overweging dat dit in kort geding een te verstrekkende
maatregel is (vgl. de jurisprudentie genoemd bij Bloembergen, BR 1970, 542,
ev).
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Het is voor de derde derhalve zaak zich in een zo vroeg mogelijk stadium
met een vordering tot een rechterlijk verbod tot de rechter te wenden, juist
opdat voorkomen worde dat situaties in het leven geroepen worden die met
belangen van derden zouden strijden. Dat betekent een vordering bij de President.
Maakt het nu voor het aan de handeling te verbinden gevolg nog verschil of
er gehandeld wordt - of dreigt te worden - zónder vergunning, dan wel mét
een vergunning? Naar huidig recht niet. Oordeelt de rechter de (dreigende)
handeling onrechtmatig wegens het ontbreken van de vergunning, dan wel
ondanks de vergunning, dan acht hij zich vrij zowel tot een veroordeling tot
schadevergoeding in geld of in natura, als tot het geven van een verbod of
bevel. De President in kort geding zal zich tot dat laatste beperken.
Met name bij een handelen in overeenstemming met een Hinderwetvergunning is de vraag gesteld, of aan die vergunning althans dit gevolg kan worden
verbonden, dat een verbod tot handelen niet mogelijk zou zijn. De gedachte
daarbij is, dat het niet juist zou zijn dat de rechter iets verbiedt, wat de
overheid tevoren heeft toegestaan. Het meest sprekend komt dit tot uiting,
wanneer aangenomen zou worden, dat de rechter ook geen verbod bij inbreuk
op subjectieve rechten zou kunnen geven. Dit is in de memorie van toelichting
op het ontwerp van boek 5 NBW verdedigd.
De memorie van toelichting voert daarbij als argument aan, dat de Hinderwetvergunning wordt verleend langs een met veel waarborgen omgeven procedure. Rechterlijke controle daarop zou een doublure betekenen. De voor de
hand liggende tegenwerping, dat zich na het verlenen van de vergunning ontwikkelingen kunnen hebben voorgedaan, waar de overheid bij haar belangenafweging geen rekening mee heeft gehouden, wordt in de memorie van toelichting bestreden met een verwijzing naar de mogelijkheid langs administratieve weg de voorschriften bij de vergunning te doen aanpassen (art. 26). Deze
argumenten zijn zeker niet van gewicht ontbloot, al laat het aan art. 26 ontleende argument zich - naar mij voorkomt - vrij simpel bestrijden, door de
daarin genoemde termijn van 1 jaar, waarbinnen de ter bestrijding van de
overlast te nemen maatregelen gerealiseerd dienen te zijn en de - op zichzelf
zinvolle - vrij uitvoerige adviesprocedure die aan de wijziging voorafgaat. In
het concrete geval kan in dat ene jaar de overlast vqor derden té groot worden, ook al heeft men alle oog voor de belangen van de bij de onderneming
betrokkenen.
De gedachten, in de memorie van toelichting ontwikkeld, zijn van verschillende kanten bestreden. In de inmiddels ingediende memorie van antwoord
wordt op de aangevoerde tegenwerpingen niet ingegaan. Slechts wordt opgemerkt, dat een en ander zal moeten worden geregeld in het kader van de
bijzondere administratieve wetgeving.
De vraag of rechtsinbreuk bij een handelen ingevolge een Hinderwetvergunning geaccepteerd zou moeten worden, laat zich - gegeven de uitspraak
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van de Hoge Raad in het boomgaardarrest-inderdaad slechts door wijziging
van de bepalingen van de Hinderwet positief beantwoorden. Blijft de vraag
naar de wenselijkheid van een verbod bij onzorgvuldig handelen ondanks de
vergunning. Dat onzorgvuldig handelen kan zich eerst voordoen, als de vergunninghouder zich bew.ust moest zijn van een onzorgvuldige afweging van de
in aanmerking komende belangen. De terughoudendheid van de rechter tot
het nemen van ingrijpende maatregelen, als hiervoor gereleveerd, zou er niet
toe moeten leiden, de rechter in de bijzondere gevallen, waarin aansprakelijkheid is aan te nemen, niet tot elke vorm van door hem wenselijk geachte
bescherming in staat te stellen.
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5.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERGUNNINGVERLENER

In een overweging ten overvloede heeft het Amsterdamse Hof (25-6-1947, NJ
1948, 132) enige jaren geleden beslist, dat een gemeente bij de afgifte van een
bouwvergunning een zuiver publiekrechtelijke maatregel nam, waarbij toetsing aan de betamelijkheid en de maatschappelijke zorgvuldigheid door de
burgerlijke rechter niet kan plaats vinden.
Een dergelijke beslissing zou heden te~ dage minst genomen ongebruikelijk
zijn. Niet alleen dat - zeker op het gebied vaii de ruimtelijke ordening - zoals
wij hiervoor al zagen vrij spoedig wordt aangenomen dat regelingen met een
vergunningsstelsel (mede) de belangen van derden beogen te beschermen, ook
de wijze waarop de overheid van de haar toegemeten beleidsvrijheid gebruik
maakt, is - zij het niet in volle omvang - aan het oordeel van de burgerlijke
rechter onderworpen.
In de praktijk komen acties van derden jegens de vergunning verlenende
overheid dan ook veelvuldig voor. Men kan in hoofdzaak twee situaties onderscheiden: in de eerste plaats kan het zijn dat de overheid een vergunning
verleent in strijd met een wettelijk voorschrift of een vergunning verleent na
onzorgvuldige afweging van de in aanmerking komende belangen. In de tweede plaats doen zich gevallen voor waarbij de overheid niet - of, naar het
gevoelen van een derde, onvoldoende - optreedt tegen een handelen zonder
vergunning, of in strijd met de bij de vergunning gegeven voorschriften. Qver
beide groepen van gevallen een enkele opmerking.
Een actie van derden jegens de overheid bij de gewone rechter is in het
·algemeen slechts ontvankelijk, als voor die derden geen met voldoende waarborgen omklede administratieve beroepsmogelijkheid bestaat. De rechter in
kort geding oordeelt wel eens anders. Er kunnen zich omstandigheden voordoen, waarbij een onmiddellijk ingrijpen, gelet op de belangen van derden,
geboden is.
Ontbreekt de mogelijkheid van administratief beroep, dan kan de derde
indien de overheid in strijd met een norm, die (mede) het belang van die
derde beoogt te beschermen, een vergunning verleent - zich tot de burgerlijke
rechter wenden. Uit het eerste Lek-arrest leidt men af dat deze mogelijkheid
eveneens openstaat indien de overheid in redelijkheid niet tot de vergunningverlening - althans niet met de daarbij gegeven voorschriften - had mogen
besluiten.
Wanneer de overheid niet optreedt tegen een handelen zonder vergunning,
of in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften, kan dat onzorgvuldig zijn jegens derden, wier belangen door de betreffende regeling
(mede) beschermd worden. Omtrent dit punt is door de Hoge Raad een
beslissing gegeven in de zaak Westerschouwen (HR 12-3-1971, NJ 1971,
265 mn Prins, BR 1971, 458 mn JFJ). In deze landelijke gemeente bezat ter
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Horst een zomerhuis in een fraai duinterrein, waar zich evenwel - in strijd
met het gemeentelijk uitbreidingsplan - in min of meer vaste tenten en
caravans ook andere lieden ontspanden. Ter Horst wenste dat de gemeente
actie ondernam tegen de 'wildkampeerders', wier aanwezigheid hem overlast
zou bezorgen. Bij de vaststelling van haar beleid ten opzichte van deze overtredingen, zo oordeelde de Hoge Raad, heeft de overheid de in aanmerking
komende belangen af te wegen. Daarbij is de overheid in beginsel vrij naar
eigen inzicht te beslissen. Die vrijheid verliest de overheid, als zij in redelijkheid niet tot dat inzicht kan komen, of, uitgaande van dat inzicht, in redelijkheid niet kon optreden zoals zij heeft gedaan.
De vordering tegen de overheid wordt meestal in de vorm van een verbodsactie in kort geding ingesteld. In de zaak Westerschouwen vorderde ter Horst
echter behalve een gebod tot het nemen van maatregelen ook schadevergoeding.
In de - overigens zeer schaarse - jurisprudentie ontmoet men geen gevallen, waarin schadevergoeding in geld geweigerd wordt, zo deze is gevraagd en
het gedaagde overheidsorgaan schadeplichtig wordt geacht. Zo werd in de
procedure die de Wit tegen de gemeente Urk had aangespannen, ter zake van
een door de gemeente Urk ten onrechte verleende bouwvergunning, de gemeente veroordeeld tot schadevergoeding, nader op te maken bij Staat (Hof
Arnhem, 12-11-1958, NJ 1959, 370).
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