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Hoge Raad: handelen zonder vergunning kan rechtmatig zijn
Handelen zonder vergunning is volgens ons hoogste rechtscollege niet onrechtmatig als nadien een
vergunning wordt verleend waarin het concrete handelen van betrokkene wordt toegestaan. Als namelijk ‘met voldoende mate van zekerheid’ is te verwachten dat de vergunning zal worden verleend,
kan dit handelen als geoorloofd worden gezien. De Hoge Raad wees arrest op 2 september 2011.
De afgelopen jaren is de vraag, of overheidsopdrachten in het kader van gebiedsontwikkeling aanbesteed
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Nieuwsflits
… Het zogenaamde ‘Veegbesluit’ is op 9 september jl. gepubliceerd. Daarin zijn alle correcties en vereenvoudigingen
van het Bouwbesluit 2012 opgenomen, die in de Kamerbehandeling aan de orde zijn geweest. …
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Gemeente handelt niet in strijd met het vertrouwensbeginsel
Op 14 september jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist over de
bouw van een moskee in de Naaldwijkse nieuwbouwwijk Hoogeland. Volgens de Afdeling heeft de
raad van de gemeente Westland niet in strijd met het vertrouwensbeginsel gehandeld toen zij de
mogelijkheid tot het oprichten van een gebedshuis uit het ontwerpbestemmingsplan heeft verwijderd.
De gemeenteraad heeft op 23 juni jl.
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bestemmingsplan berust bij de ge-
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het ontwerpplan hierin voorzag, biedt
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Aldus volgt uit deze uitspraak dat

Nieuwsflits
… Wegens invoering van het Bouwbesluit 2012 heeft de VNG heden haar modelbouwverordening gewijzigd en beschikbaar gesteld
aan haar leden. …
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Wetsvoorstel Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij
onrechtmatige besluiten
Het wetsvoorstel tot Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad, de Wet nadeelcompensatie en
schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten, is op 2 februari 2011 aan de Tweede Kamer aangeboden. Wat is momenteel de stand van zaken met betrekking tot dit wetsvoorstel?
Op 23 augustus jl. heeft de Tweede
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langhebbende de schadeclaim direct

Kamer een nota naar aanleiding van
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van de commissie gevraagd hoe het
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wordt gemaakt aan de onduidelijkhe-

zit met de taakverdeling tussen de

van het wetsvoorstel onderschrijven.

den voor burgers in het geval zij scha-

burgerlijke rechter en de bestuursrech-

Verder zijn door de leden van de vaste
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op dat een van de doelen van het
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Verder wordt door een aantal leden
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rechtsgebied waarop het schadever-

dure van rechter wisselt. Indien de bur-

stuursrechtelijke of civiele procedure.

oorzakende besluit betrekking heeft.

ger eenmaal voor een bepaalde rech-

De rechter is dan wel gebonden aan

ter heeft gekozen, kan hij niet bij de

het oordeel van de andere rechter over

en 4 een voorziening die verhindert dat

andere rechter terecht. Dit is alleen

de hem gevorderde schadevergoe-

de belanghebbende tijdens de proce-

mogelijk na het einde van een be-

ding.

Het artikel 8:89 bevat in de leden 3

Nieuwsflits
… Tot 1 oktober a.s. kunnen nieuwe projecten voor de vierde tranche van de Crisis- en herstelwet worden ingediend. Dit moet gaan
om projecten met nationale betekenis die bijdragen aan duurzame en economische ontwikkeling en innovatief zijn. …
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